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Förord


Någonting har hänt med
klimatrapporteringen

N

är juli övergick i augusti i somras och termometern inte visade några tecken på att sjunka
började fler och fler av oss få något verkligen
bekymrat över ögonbrynen. Visst var det
jobbigt att det var varmt på nätterna, men det
här att gräsmattan sveddes bort i värmen? Rapporterna om
bränder i skogarna och om bönder som måste tvångsslakta
sina djur? Det här är inte en normal svensk sommar. Något
är allvarligt fel.
Även om vädret en sommar inte kan visa att klimatförändringarna är här blev sommaren en symbolfråga.

var ökningen efter sommaren.
Samtidigt är miljö, klimat och energi de tre frågor som
väljarna pekat ut som de viktigaste inför EU-valet, rapporterar SVT och SR. Dagens industri skriver att nästan
var fjärde vd i dag anger klimatet som en av två faktorer
man anser kommer ha störst betydelse för företagandet
framöver.
Under början av det här året har Greta Thunberg inspire-

rat hundratusentals, kanske miljoner barn och ungdomar
i hela världen att protestera mot politiker som inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. ”Flygskam”
har blivit ett trendbegrepp och bokningarna av tågresor
slår alla rekord. Allt fler företag och privatpersoner försöker medvetet minska
sin klimatpåverkan och satsar på att
klimatkompensera för den klimatpåverkan de anser sig inte kunna undvika –
många genom Vi-skogen.
På redaktioner i hela Sverige diskuteras hur man kan rapportera om
frågan, och många har gjort särskilda satsningar. Det är
hoppfullt!
Men vi är långt ifrån där vi borde vara. Trots att antalet artiklar om klimatet fördubblats sedan 2014 satsas
lika stor bevakning av vår tid största ödesfråga som på
till exempel fotbolls-VM.
Vi hoppas att media kommer att ta klimatfrågan på än
större allvar det kommande året. l

I Moçambique kämpar invånarna i kuststaden Beira nu
för att bygga upp sina hem igen efter
cyklonen Idai. Människor sörjer de
döda och försöker samtidigt komma
igång med de förstörda jordbruken,
för att inte svälta resten av året.
Vattnet har sköljt bort allt.
I östra Afrika där Vi-skogen
verkar syns tecken på att det blir en
allvarlig torka inom kort.
Bönderna kämpar för att hitta sätt att få grödor att växa
under alltmer extrema och oförutsägbara förutsättningar.
Regnen som man förr visste när de skulle komma kan
komma alldeles för tidigt, för sent – eller inte alls.
Det här har varit verklighet i dessa områden i många
år, men problemen har förvärrats med tiden. Vi-skogens
arbete med hållbara jordbruksmetoder och trädplantering
är ett sätt att skapa motståndskraft i samhällena och hjälpa
människor att minska fattigdomen trots utmaningarna.

”För många var
det sommaren som
till slut fick klimat
förändringarna att
bli verklighet.”

Men medan klimatförändringarna redan är en bister
verklighet som det bara är att anpassa sig till i Östafrika, så
har frågan diskuterats i Sverige som något som kan hända
i framtiden – att det är något våra barns generation kanske
kommer att drabbas av. Det var skälet till att Vi-skogen för
fem år sedan bestämde sig för att undersöka hur klimatfrågan skildrades i svensk press, och få fler att se att mer
behöver göras.
Nu har något hänt. Svensk media rapporterade 38 procent mer om klimatet 2018 jämfört med året före. Störst

Maria Schultz, verksamhetschef Vi-skogen
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Om rapporten

Om rapporten
Heta ord
Avsnittet med Heta ord bygger på ett subjektivt urval av ord,
både etablerade och trendord, kopplade till miljö/klimat.

För femte året i rad har Retriever på uppdrag
av Vi-skogen undersökt hur svenska medier
rapporterar om klimatfrågan.

Affärspress
Avsnittet om Affärspress bygger på Retrievers definition av
affärspress. Morgontidningarnas näringslivsbilagor ingår exempelvis inte.

Analysmetod och källunderlag
Årets rapport baseras på nästan 300 000 artiklar och inslag
i svensk redaktionell media, i print, webb samt etermediernas
nätupplagor under tidsperioden 1 januari 2014 till 31 december
2018. Totalt omfattar analysen 512 printkällor och 921 webbkällor. Resultatet i tabellen över mest omskrivna nyhetshändelser
2018 på sida 4 omfattar även etermedia.

OBS! I årets rapport har vissa justeringar gjorts i sökningarna
jämfört med tidigare år, bland annat har källor tillkommit och
pressmeddelanden tagits bort. Det gör att vissa siffror inte
stämmer med det som står i tidigare års rapporter. All statistik
i denna rapport bygger på det uppdaterade källunderlaget.

Följande sökord ligger till grund för analysen
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, klimatavtal,
klimatförhandling, klimatrapport, klimatpanel, klimattoppmöte,
klimatuppvärmning, global uppvärmning, klimatpåverkan, klimatfinansiering, klimatsmart, klimatinvestering, klimatanpassning och
klimatkompensation*.

Om Vi-skogen: Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation
som bekämpar fattigdom och klimatförändringar genom att
plantera träd och utbilda lokala bondeorganisationer i hållbart
jordbruk, jämställdhet och ekonomi 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, samtidigt som agroforestry binder koldioxid
och kan bidra till ökad biologisk mångfald. Sedan starten 1983
har Vi-skogen bidragit till att plantera över 123 miljoner träd.

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

Om Retriever: Medieanalysföretaget Retriever är ledande i
Norden inom mediebevakning, medieanalys och företagsinformation. Retriever bevakar och analyserar information i sociala medier,
webb, tidningar, magasin, radio och tv. Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån, norska nyhetsbyrån NTB samt finska nyhetsbyrån STT.

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 delningar av artiklar på Facebook och Twitter.

Redaktör: Helena Kilström Esscher/Vi-skogen, helena.esscher@viskogen.se, +46 (0) 70 104 08 39
Medieanalytiker: Helen Widmark/Retriever, helen.widmark@retriever.se
Formgivning: Torino Tidningsform. Tryck: Botkyrka offset.
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Hur mycket skrevs det om klimatet?

Klimatet hetare
nyhet än någonsin
Under 2018 publicerades nästan 85 000
artiklar om klimatet i svenska medier. Det
är en ökning med 38 procent jämfört med
2017, och en dryg fördubbling sedan 2014
då vi började mäta klimatrapporteringen.

I

får bli max 1,5 grader är möjligt att nå om rätt åtgärder
sätts in snabbt. Det visar sig som en topp i rapporteringen,
liksom FN:s klimatmöte i polska Katowice i december.
Medierna rapporterar också om det ökande klimatintresset
bland svenskarna. Miljö, klimat och energi är de tre frågor
som väljarna pekade ut som de viktigaste inför EU-valet, rapporterar SVT och SR. Dagens industri skriver att
nästan var fjärde vd i dag anger klimatet som en av två
faktorer man anser kommer att ha störst betydelse för företagandet framöver. Tågresor bokas i rekordmängder och
klimatkompensation har blivit en självklarhet för många
företag och privatpersoner.

snitt publicerades över 230 artiklar om klimatet om
dagen i svenska medier under 2018. Det är det högsta
antalet någonsin.

Allra mest ökade rapporteringen under hösten – från att
mängden under årets första sju månader legat på 5 200
artiklar per månad, ökade snittet till 9 600 artiklar under
augusti till december.

Klimatfrågan har också klättrat upp som det andra största
nyhetsämnet under året, efter riksdagsvalet. På tredje plats,
med nästan lika många artiklar, kommer fotbolls-VM. l

Det sammanfaller med en rekordvarm sommar med skogsbränder och foderkris för lantbruket – samtidigt som valrörelsen inför riksdagsvalet i september var i full gång. Den
högsta toppen i rapporteringen kom i augusti, i samband
med valupptakten och när det brann på många håll.

De största nyhetshändelserna under 2018

I slutet av året påbörjade Greta Thunberg sin ensamma
protest utanför Riksdagshuset – en protest som växte
under vintern för att in på 2019 anta stormstyrka med
hundratusentals skolelever över hela världen som deltagare
i hennes klimatstrejk. Detta märktes såklart också i media.

Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I oktober släppte FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om
vad som kan göras för att begränsa klimatförändringarna –
och hävdade att målet om att den globala uppvärmningen

Jämförelse totala
rapporteringen 2014–2019
År
2014
2015
2016
2017
2018

Antal artiklar
41 875
53 852
52 426
61 121
84 647
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Nyhetshändelse
Antal artiklar
Det svenska riksdagsvalet
144 066
Klimatfrågan
87 470
Fotbolls-VM
85 353
Flyktingfrågan
72 330
Vinter-OS
68 437
Kriget i Syrien
52 208
Skogsbränderna i Sverige
51 546
Metoo
39 561
Brexit
38 210
Melodifestivalen
36 362
Den varma sommaren
31 187
Trumps handelskonflikter
30 719
Svenska Akademiens kris
28 114
Konflikten Nord-/Sydkorea
20 019
LSS
15 661
Kriget i Jemen
15 551
Nervgiftattacken i London
10 201
Mordet på Khashoggi
9 592
Dataskyddsförordningen GDPR
7 744
Rättegång om terrordådet på Drottninggatan 6 521
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Allt fler vill ta tåget
till semesterresmålet

KRISTIANSTADSBLADET
Tisdag 21 augusti 2018

Krisberedskapen
ska stärkas

MILJÖVÄNLIGARE ALTERNATIV.

Antalet tågresor skjuter i höjden.
På sociala medier och hos researrangörer växer intresset för resor
med tåg ut i Europa.
Forskare tror att ökningen av antalet flygresor kan bromsas in om fler
väljer tåget.

RESOR. Under årets första må

nader försäljningen av inter
railkortet ökat kraftigt. Förra
året såldes 10 600 biljetter. I år
räknar den svenska återför
säljaren Silverrail med att säl
ja 15 000 kort. Även Snälltåget
märker av en stor ökning av re
sor under första kvartalet 2018
och räknar med att sälja uppe
mot 14 000 tågresor från Sverige
till Berlin i sommar.
– Den klimatdebatt som råder
gör att fler har blivit medvetna
om flygets klimatpåverkan och
söker efter alternativ till flyget,
säger Anna Elofsson, dokto
rand på Chalmers som forskar
om klimat och flyg.
Dessutom får tågresandet en
extra skjuts av EU som beslu
tat att bjuda minst 15 000 unga
på tågbiljetter i sommar inom
ramen för projektet Discover
EU.
På sociala medier bubblar diskus
sionen bland tågentusiaster.
– Vi har haft gruppen i runt
fyra år. Från början var vi bara
en liten kärntrupp, men nu läg
ger vi till många varje dag och
är runt 17 000 medlemmar, sä
ger Susanna Elfors, administra
tör för Facebookgruppen Tågse
mester samt expert på hållbar
stadsdelsutveckling på KTH.
Idén om gruppen kom till ef
ter en något krånglig tågresa till
Berlin. Tanken var att långväga
tågresenärer kunde hjälpa var
andra med råd och tips. Nu väx
er gruppen stort. 100–150 med
lemmar ansluter varje dag och
sedan början av mars har grup
pen vuxit med cirka 4 000 med
lemmar.
Den som vill bli medlem mås
te beskriva varför. Svaren ger
en fingervisning om vad som
lockar med tågresandet.
– De vill resa hållbart eller sä
ger att de vill resa, men har ång
est över klimatet. En del skriver
små berättelser om att de är
pensionärer som tågluffat som
unga och nu vill göra om det.
Någon skriver att deras partner
inte vill flyga längre. En del gil
lar helt enkelt tågresor rent all
mänt, säger Susanna Elfors.

■■Discover EU
EU-projektet
Discover EU riktar sig till EUmedborgare
födda mellan
den 2 juli 1999
och den 1 juli
2000. Deltagarna får sin resa
betald till valfritt antal destinationer
i max fyra EUländer. Mat och
logi måste dock
bekostas på
egen hand.
Anmälan om
vart och när
man vill åka ska
göras på en särskild webbplats mellan
den 12 och 26
juni. De uttagna
utlovas sedan
besked inom
en vecka. Resan
ska göras mellan
den 9 juli och
slutet av september.
För dem som
vill åka tillsammans finns möjlighet att anmäla sig som en
grupp på max
fem personer.
Mer information kommer att
finnas senare
på webbplatsen europa.eu/
youth/eU_sv
Källa: EU-kommissionen

SJ slutade med sin internatio
nella försäljning 2014, med un
dantag för tåg till Köpenhamn,
Narvik och Oslo. Men enligt tåg

att utvärdera åtgärder för
att säkra transporterna
vid extremväder och brän
der. Samtidigt ska Folk
hälsomyndigheten se över
rådgivningen och stödet
till sjukvården och äldre
omsorgen under värme
böljor.
Socialstyrelsen ska un
dersöka hälso och sjuk
vårdens förmåga att han
tera krissituationer, och
Statens geologiska under
sökningar (SGU) får i upp
drag att undersöka hur
grundvattnet i landet an
vänds. Detta för att lättare
kunna förutsäga bristsitu
ationer och finna alterna
tiva vattentäkter. (TT)
ROLAND JOHANSSON

● ●Sommarens torka beräknas ge den näst lägsta spannmåls
Polisen varnar för båttjuvar
skörden under 2000talet.
BROTT. Båtsäsongen går mot sitt slut och nu ser tjuvarna
sin chans. Då varnar polisen.
● ●Dyrare mat lär bli följden, varnar nu bland annat Lantmännen Så fort solen slutat värma så töms även Sveriges ham
nar på folk. Det är då internationella ligor slår till, och
och Livsmedelsföretagen.
stjäl allra flest båtmotorer.
JORDBRUK. Nästan en tred
jedel (29 procent) sämre
än föregående år och 25
procent mindre än den ge
nomsnittliga skörden de
senaste fem åren. Den be
räkningen gör nu Jord
bruksverket när det gäller
prognosen
för
årets
spannmålsskörd.
Totalsiffran, 4,2 miljo
ner ton, är marginellt hö
gre än 2006, men i övrigt
en av de lägsta på många
år som en konsekvens av
torkan och värmeböljan
som svepte över hela lan
det i somras.
Jordbruksverkets prog
nos ligger nu i linje med
Lantmännens beräkning
tidigare i somras, men
Mikael Jeppsson, chef för
spannmålsenheten
hos

En passagerare tittar ut från ett tåg som trafikerar sträckan Budapest,
Ungern-Iran.
FOTO: BERNADETT SZABO/REUTERS/TT
En av de få mätningar som finns
gjordes i mars av Sifo på upp
drag av Svenska Dagbladet.
Drygt 1 100 personer fick frå
gan om de undviker att åka på
semester med flyg på grund av
klimateffekter. En klar majori
tet, 74 procent, svarade nej. 15
procent svarade ja, och drygt 11
procent var tveksamma.
15 procent är en hög siffra,
men det finns frågetecken, an
ser Anna Elofsson.
– Vad betyder det att de und
viker? Är det att man faktiskt
slutar flyga eller undviker en
av två flygresor? Tar de tåget
i stället eller hyr de en sommar
stuga som de kör bil till? Det är
lite odefinierat.
När vi då lägger ihop pussel

bitarna kan man fråga sig hur
framtidens resande kommer att
se ut. Vart är vi på väg?
– Ska jag spekulera om fram
tiden så tänker jag att det vi ser
nu kan vara tecken på att vi är
redo för exempelvis tågcharter
resor. Det har gjorts tidigare
försök som inte fungerade, men
nu har tiden kanske mognat och
det finns kanske en efterfrågan,
säger Anna Elofsson.
– Om några nu väljer att åka
tåg i stället så kanske vi inte
ser ett minskat flygande, men
en minskad ökning av flygan
det. (TT)

någon tusenlapp extra
för platsreservationer
och exempelvis nattåg.
En vuxen kan ta med sig
två barn under tolv år
gratis.

Lantmännen, tror att ut
fallet kan bli ännu sämre.
– Vi träffar lantbrukare
varje dag som berättar
vilken avkastning de fak
tiskt har och jag kan känna
att 4,2 miljoner ton är i det
övre skiktet. Det kan till
och med bli lägre, säger
han.

Den förväntat låga skör

den gör att Sverige från att
i vanliga fall vara netto
exportör, av till exempel
vete, nu i stället blir netto
importör och det, menar
Mikael Jeppsson, bidrar
till prislyftet i form av
bland annat transport
kostnader.
– När det gäller råvaru
delen har priserna redan
stigit med 25–30 procent

beroende på sädesslag och
dyrare råvaror ger ju
naturligtvis dyrare pro
dukter, säger han.
Livsmedelsföretagens
vd Björn Hellman delar
den bilden:
– Vår bedömning är att
det här kommer att slå ige
nom på konsumentpriser
na. Exakt hur många pro
cent är i dagsläget omöj
ligt att säga. Det kommer
vi se under senhösten.

En
kraftigt
minskad
spannmålsskörd kan dock
påverka även andra for
mer av livsmedel, till ex
empel kött. Bristen på fo
der gör att lantbrukare
tvingas till slakt och ett
överskott av svenskt kött
kan bli ett faktum.

Det skulle kunna ge en
positiv effekt för konsu
menter i närtid, men åt
motsatt håll på längre sikt.
– På lång sikt är jag väl
digt orolig. Vi kommer
sannolikt behöva slakta
många svenska djur och
det leder till problem på
avel på längre sikt, vilket
ger färre djur och i sin tur
högre priser, säger Björn
Hellman.

Som ytterligare en konse
kvens skulle en ökad slakt
även påverka priset på me
jeriprodukter, som mjölk.
En avgörande betydelse
får nu utfallet av den tred
je skörden av foder vars re
sultat står klart i septem
ber. (TT)
TOBIAS ÖSTERBERG

Två teskedar salt funkar för de flesta
Kristianstadsbladet
2018-08-21

Att äta två teskedar salt
om dagen behöver inte öka
risken för stroke eller
hjärt-kärlsjukdom – om du
inte är känslig för salt. Hur
mycket salt man ”tål” varierar stort.

ANTON KASURINEN

■■Tre tågrutter ut i Europa
Det finns flera sätt att ta
sig ut i Europa med tåg.
Oftast bygger utresan på
tåg till Köpenhamn eller
snälltåget till Berlin. Här
är tre alternativ enligt
Centralens Resebutik i
Kalmar:
Enligt företaget behövs
minst en veckas restid
totalt, för att resan inte
ska bli för stressig. Priset
kring 3 000 kronor för
en vuxen, plus uppemot

Trafikverket får i uppdrag

POLITIK. – Vi räknar med att
klimatförändringarna för
ändrar förutsättningarna
när det gäller vädret. Det
måste Sveriges beredskap
beräkna för, säger nä
rings och innovationsmi
nister Mikael Damberg (S).
Han säger att insatserna
för att bekämpa de omfat
tande skogsbränderna i
Gävleborgs, Dalarnas och
Jämtlands län till slut
fungerade rätt väl, men att
det hela byggde mycket på

Spannmålsbrist
kan ge dyrare mat

bolagets egna mätningar var
2017 ett rekordår och antalet re
sor har ökat med över en miljon
från året innan.
SJ ser också att fler vill åka
nattåg bland annat till de svens
ka skidorterna.
Många i Facebook-gruppen hop
pas nu på att något resebolag
ska börja chartra tåg till desti
nationer i Europa.
– Det kan göra att folk lättare
kan resa med tåg och det skulle
bli en kul gemenskap om lika
sinnade kan träffas och resa
tillsammans, säger Susanna
Elfors.
Även flygresandet når emel
lertid rekordnivåer, vilket är
viktigt att komma ihåg i sam
manhanget.
Nästan 42 miljoner resenärer
flög till och från Swedavias flyg
platser 2017, en ökning med sex
procent. Även 2018 väntas en ök
ning, om än lite måttligare. En
ligt de stora reseföretagen har
flygskatten hittills inte haft nå
gon större effekt på sommarens
resande.
– En stor procentuell ökning
av tågresor behöver ju inte be
tyda en stor faktisk ökning av
antalet resor med tåg jämfört
med antalet flygresor som är
så många fler. Flyget är domi
nerande för resor över längre
sträckor. Vi skulle behöva jäm
föra faktiska siffror på antalet
tågresor med antalet flygresor
för att inte få en för skev bild
av läget, säger doktorand Anna
Elofsson.

frivilliga insatser och
hjälp från utlandet. I fram
tiden måste Sverige vara
bättre förberett.

Regeringen tillsätter fem
nya utredningar för att
stärka Sveriges beredskap inför framtida extremväderhändelser, liknande sommarens hetta
och torka.
Socialtjänstens och sjukvårdens förmåga att hantera höga temperaturer
granskas, liksom grundvattenläget i landet.

tillbaka.
Italienturen: Sverige–
Hamburg–Innsbruck–Verona–Florens–Rom–Gaeta–Rom–Pisa–Genova–
Milano–Lugano–ZüFOTO: SERGEI CHU- rich–Sverige.
Londontrippen:
ZAVKOV/TT/AP
Sverige–KöpenBerlinruthamn–Köln–Bryssel
ten: Sverige–Berlin–
(med Brügge)–London–
Dresden–Prag–Bratislava
Paris–Strasbourg–Hamoch avsluta med antingburg–Köpenhamn–Sveen Budapest eller Wien,
rige.
och sedan samma väg

SALT. De flesta individer
klarar sig utan höjd hälso
risk så länge man äter
mindre än 12,5 gram salt
per dag, vilket motsvarar
två och en halv tesked. Det
visar en ny rapport från en
studie där 94 000 perso
ner i 18 länder studerats
under i genomsnitt åtta år.
Resultatet bekräftar vad

annan forskning kommit
fram till, och är även i linje
med en rapport från sam
ma stora studie för fyra år
sedan.
– Slutsatserna är lite
säkrare nu, säger Annika
Rosengren,
medicin
professor vid Sahlgrenska
akademin som har ansvar
för studiens svenska del.
12,5 gram salt per dag är
dubbelt så mycket som
Livsmedelsverkets rekom
mendation.
– Väldigt få äter så lite
salt som Livsmedelsverket
rekommenderar. Det är
bara några få procent, sä

Salta med måtta.

ARKIVFOTO

ger Annika Rosengren.
Men det betyder inte att
salt är bekymmersfritt.
Mycket beror på hur käns
lig man är.
– Det finns ett starkt
samband mellan salt och
högt blodtryck. Om salt
konsumtionen minskar,

får vi på sikt sannolikt en
sänkning av blodtrycksni
vån i befolkningen och
färre hjärtkärlsjukdomar,
säger Annika Rosengren.
Kruxet är att vi själva
häller på väldigt lite av de
där två teskedarna salt.
– Tre fjärdedelar kom
mer från industriproduk
ter som röd, och smör, sä
ger Rosengren.
Ett smart motdrag är att
äta kost med mycket kali
um, som bönor, rotfruk
ter, grönsaker och frukt,
vilket i praktiken kan upp
väga ett högt saltintag.
(TT)

– I slutet av sommaren sker det flest båtmotorstölder.
Även strax före påsk sker det många stölder. Men nu går
vi in i den värsta perioden, säger Thomas Andersson, re
gional samordnare för polisens projekt Båtsamverkan
väst till Strömstads tidning. (TT)

Sprängmedel hittat i bostadshus
BROTT. Uppsalapolisen har hittat flera kilo sprängmedel
i ett bostadshus i området Valsätra i stadens södra del.
Totalt bedömer polisen att det rör sig om två–tre kilo
som ska ha hittats i ett ”allmänt utrymme”.
– Det är naturligtvis inte bra att det har legat spräng
medel i allmänna utrymmen på det här sättet, säger
Uppsalapolisens presstalesperson Lisa Sannervik till
SVT Nyheter Uppsala.
Insatsen gjordes i samverkan med polisens bomb
grupp från Stockholm. Enligt Lisa Sannervik misstän
ker man att sprängmedlet har kopplingar till organise
rad brottslighet. (TT)

Två anhållna efter 17-årings död
BROTT. En 17årig pojke dödades i samband med ett bråk i
Kvarngärdet, Uppsala. Två män i 20årsåldern greps
misstänkta för inblandning i bråket. Nu är båda män
nen anhållna, skriver Upsala Nya Tidning.
Polisen rubricerar händelsen som mord, alternativt
dråp. Det är oklart om de misstänkta männen och
17åringen kände varandra sedan tidigare. (TT)

Hund åt cannabisbajs – blev hög
DJUR. Hunden Syndras söndagspromenad i Årstadal i
södra Stockholm slutade på akuten. Syndra glufsade i
sig bajs – äckligt, tycker de flesta människor, men i det
här fallet även farligt. Syndra blev riktigt dålig. Hon ville
inte gå och hennes matte tyckte att hon såg full ut. De
åkte i ilfart till veterinären där man kom fram till att det
måste ha varit cannabis i bajset.
– Vi åkte in med henne och då fick hon göra ett kiss
prov där de kom fram till att det var cannabis. Hon var ju
tokhög, stackarn, säger Syndras matte Caroline till P5
Stockholm.
Nu vill Caroline varna andra och skriver i ett inlägg på
Facebook: ”Tror dessvärre att hon åt upp allt på plats,
men håll koll på era hundar!”(TT)

Dansbandsveckans råd i extremvärmen:
Påminner besökare att dricka mycket vatten och
skydda huvudet ute i Grönlandsparken. 12 | Dalarna

Västerbottenskuriren
2018-06-09
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Fängelse för Bevattning
skjutningen förbjuden

Sommarens torka
slår mot bönderna

Duo prisas
för skidspår

Del 2 | Nöje

Så bra var
First Aid Kit

Del 2 | Kultur

Flaskpost
till teatern

SKOGSBRÄNDERNA I DALARNA
MSB-chef: ”Det är ett allvarligt läge”

● ●Jordbruksverket underskattar följderna av sommarens torka.
● ●– Det tror vi i LRF Västra Götaland, sa Sofia Karlsson som är

Vägen mellan Särna och
Lillhärdal spärrades av.

ordförande.

Valduell
Hur vill Mats Palm (S) och Johnny Carlsson (C) lösa frågorna kring skola, bostäder och omsorg de kommande fyra
åren? BT anordnar direktsänd duell inför valet.
Utanför Gyllene Kärven, Järnvägsplatsen
onsdag 29 augusti kl 11.30.
Grillkväll
Sista sommartorsdagen för i år som Fölene Navet ordnar
grillkväll.
Fårahyttan vid Grästorpasjön
torsdag 30 augusti kl 18–21.
Konst- och hantverksrunda
17:e året, 24 utställare. Samlingsutställning och öppna
ateljéer hela helgen.
Vernissage Herrljunga konsthall fredag 31 augusti kl 18.
Ateljéer och samlingsutställning öppna
1–2 september kl 11–17.
Vandra i bokskog
”Fjällastigens dag” arrangeras för sjunde året. Vandra från
Molllaryds station en mil och njut av konstpauser och fågelfest. Samarrangeras med Vandra & cykla i Sjuhärads
-festivalen.
Vid Mollaryds station lördag 1 september, start kl 10.15–
12.15.
Hantverksdag
Dags för årets Hantverksdag i Od. Ninas Trio underhåller,
servering, lotterier, gissa prylen. Gäsene Hembygds- &
Fornminnesförening arrangerar.
Hägna Gammelgård söndag 2 september kl 14–17.

HERRLJUNGA. Hur har sommartorkan påverkat vår
bygd? Det var temat när
Fokus Herrljunga höll nätverkslunch på måndagen i
Gäsene Mejeri.
Det finns några ljusglimtar i sommarens torka, berättade näringslivschef Carl-Olov Holmström. Glassfabrikanterna
har köpt all grädde mejeriet kunnat sälja.
Herrljungas bönder har
också blivit föregångare
med sin idé att använda
gödseltunnor som vattenkanoner.
– Och de blev hjältar när
de den 7 augusti hjälpte till
att bekämpa branden i lerduvefabriken i Annelund.

För lantbruket i övrigt ser
det skakigt ut. LRF i Västra
Götaland har 23 000 medlemmar, största avdelningen i landet. Sofia
Karlsson är ordförande
och visade en bild på hur
torkan slagit mot hennes
mark i Grästorp. Av
maltodlingen blev inget:
– Räkna med att ölet blir
dyrare i höst. Varken Sverige, Finland eller Norge
har fått fram bra malt.
Men än värre:
– Torkan har kostat tio
miljarder. Det motsvarar
att bönder får jobba gratis
två år framåt.
Det innebär också hö-

%

BT RÄTTAR

Rätt utställare på Galleri SM Art
Galleri SM Art i Ulricehamn har ändrat sitt utställningsschema, så fel utställare stod med i Guiden i måndagens tidning. Det är Per-Arne Lundberg som ställer ut
målningar 1–9 september hos Galleri SM Art.

Borås tidning
2018-08-28

gre matpriser och att investeringar och underhåll
i jord- och skogsbruk blir
eftersatta. Brandrisken i
somras gjorde att man inte
vågade jobba med skogsmaskiner som vanligt, vilket nu skapar brist på
förstklassig massaved, sa
Sofia Karlsson.

Skogsbranden väster
om Torgås sprider sig.

Statsminister Stefan Löfven hyllar brandmännen.

Boende varnas:
Lämna området

Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland var gäst på nätverkslunch hos Fokus Herrljunga.

Inte minst har fodret till
djuren varit en bristvara.
Många har fått importera
gräs eller lagt om kornas
utfodring med mindre
mjölk som resultat.
– Och det är kö till slakt.
En medlem som ville ta
djur till slakt fick tid – i
april 2019. Det gör att man
kan få behålla fler djur än
man tänkt sig över vintern, behöver extra foder
och utrymme i ladugården.
Enligt Jordbruksverket
är årets skörd av spannmål 29 procent lägre än
förra året och rapsen 44
procent lägre.
– LRF tror att skillnaden
är större än så. Och det
drabbar inte bara bönder,
utan de jobb vi skapar. Om
ett vanligt företag får in-

vestera en miljon skapar
det 1,42 nya jobb. Om vi i
den gröna näringen investerar samma summa skapar det 2,51 nya jobb.. Och
om varje svensk byter ett
kilo utländsk ost mot
svensk, skapar det 900
nya jobb.

Men det finns hopp, enligt

Sofia Karlsson.
– Vi bönder är överlevare. Vi har sett hur man tar
vara på halmen och syrar
den till foder, som man
gjorde förr. Bönder har
samarbetat, ordnat handel och transport av foder i
nya
Facebook-grupper.
Länsstyrelsen har agerat
snabbare och gett oss vissa undantag – och både
privatpersoner,
handel
och offentliga inrättning-

ar stöttar oss med att
köpa svenskt. Det värmer.
Vad kan LRF göra i framtiden?
– Vi har fått frågan: Kunde vi varit bättre rustade?
Tja, vi kan inte dansa
regndans, vädret rår man
inte på. Men med bättre
ekonomi kunde vi varit
bättre rustade.
Sofia Karlsson slutade i
dur:
–Vi som jobbar med jorden vet att det alltid kommer nya chanser. Vi har
satt frön inför nästa år,
och vi har sått raps som
ser jätte jättefin ut.

sidorna 6–11

På onsdagsförmiddagen utfärdades ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) vid Tränglsetbranden. Meddelandet handlar om att utrymma området
mellan skjutfältet och Lillhärdalsvägen. Polisen kallades till platsen för att biträda med utrymningen.
Foto: Nisse schmidt

7 388137 202508

Fölene Navet ordnar grillkväll vid fårahyttan och vandringsleden vid Grästorpasjön.
FOTO: ANNE ENGSTRÖM/ARKIV

Falu Kuriren
2018-07-19

TEXT OCH FOTO

INGER MELIN
inger.melin
@bt.se
033-700 07 57

Nattvandrarna tillbaka i Bollebygd
Nu görs en nysatsning på
Nattvandrarna i Bollebygd.
I kväll hålls ett uppstartsmöte för intresserade vuxna.
BOLLEBYGD. Bollebygd har
haft nattvandrare tidigare, men på senare år har
det inte varit någon sådan
verksamhet.

Bollebygd hade nattvandrare för flera år sedan. Nu hoppas man på rejäl uppslutning. FOTO: BT ARKIV

Nu har ett antal föräldrar
visat intresse och det görs
ett nytt försök att få igång
verksamheten.
Kvällens möte hålls i

Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Rävlandavägen 21 E i Bollebygd.

En representant från Natt-

vandrare.se är med och
hjälper gruppen att komma igång.
Nattvandring innebär
att vuxna, bland annat föräldrar, rör sig ute i offentliga miljöer vid helger, lov
och lediga dagar för att
skapa trygghet bland ungdomar.
Alla nattvandrare är vo-

lontärer och trygga vuxna,
minst 25 år.

Nätverket Medlemmar i

Nattvandrarna i Sverige
Riksnätverket
utbildas
kontinuerligt i bemötande, drogfrågor, konflikthantering med mera.
Polisen utbildar i lag
och rätt, Röda Korset i första hjälpen och Beroendecentrum om droger.

ANNE ENGSTRÖM

5

Brandmän fick vända tillbaka till Jerkersbodberget.

Förbjudet! Det gäller
för att grilla i Dalarna.

Styr rätt i din annonsering!
Digital annonsering hos oss innebär att du kan styra din marknadsföring
både mot ett geografiskt område och en målgrupp. Låt oss berätta hur!
dt.se/foretagsannonser
En del av MittMedia

Heta ämnen

Klimatångest
och flygskam
Heta ord

veganska alternativ, både från butiker och på resturanger,
inklusive vägkrogar. Även veganska produkter (schampo,
smink, hudkräm med mera) dyker upp allt oftare i medierna. Det förekommer även en viss diskussion i medierna
kring huruvida veganargumenten håller när det kommer till
klimatpåverkan. Även kokböcker, festivaler och vegandagen
omskrivs under 2018 i svenska medier.

KLIMATSMART

KLIMATÅNGEST

Användningen av begreppet klimatsmart har ökat med 50
procent från 2017 till 2018 i svenska medier. Antalet artiklar
toppar under valveckan i september. Ofta används begreppet tillsammans med när- eller lokalproducerat, naturligt,
hälsosamt eller hållbart. Det finns också kopplingar till konsumtion, boende, energiomställning och resande. Medierna
lyfter även fram genusfrågan kopplat till klimatfrågan både
på nyhetsplats och på åsiktsplats. Detta bland annat i form
av rapportering av undersökningar där kvinnor i högre utsträckning svarar att klimatfrågan är viktig och att kvinnor
också svarar att de agerar mer klimatsmart än män.

Begreppet klimatångest omskrivs i drygt 550 artiklar
under 2017. Under 2018 används ordet i mer än 3 000
artiklar, med toppar i augusti och framförallt december. I
augusti omskrivs klimatångest i samband med sommarens
värmebölja, samt inför valet. Ordet blir mindre frekvent i
september men ökar sedan månad för månad under hösten
med en topp i december med rubriceringar som ”Döva din
klimatångest” och ”Hantera din klimatångest”. Medierna
rapporterar vidare att klimatångest förekommer hos en
fjärdedel av riksdagsledamöterna, enligt en enkät.

2018 var året då klimatångesten kopplade
sitt grepp om svenskarna – och så även i
media. Vi har tittat närmare på några heta
begrepp – och några mindre heta.

VEGAN

Antalet artiklar om veganism har ökat med 25 procent
från 2017, till knappt 11 000 artiklar som berör ämnet under 2018. Vegankost i skolor är ett hett ämne som diskuteras i medierna, debatten är ofta väldigt polariserad. Borås
Tidning och Gefle Dagblad är exempel på lokalmedier där
frågan debatteras. Vidare omskrivs mattips där man anger
EU beslutar om nya
klimatmål 2030

Lima 2014
COP20
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Heta ämnen
Linus Larsson: Att höra
Trump tala om klimatförändringar är som att höra
ett barn prata om miljö. Sidan 2
ONSDAG 7 FEBRUARI 2018 ○ SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING ○ GRUNDAD 1864

Hög tid att Sverige vågar
sätta sig upp mot Kina

Björn Wiman har läst en brutalt nedslående reportagebok. Sidan 6

Tabloidkampen
fortsätter. Hugh
Grants skadestånd är
en delseger, skriver
Martin Jönsson. Sidan 3

Vänsterliberaler
blundar. Leonidas
Aretakis om
storföretag och
yttrandefrihet. Sidan 7

Raketer

Flygskammen

FLYGSKAM

Har klimatångesten förbytts till klimatskam? Och spelar det någon
roll om man som individ stannar kvar på marken? Sverker Lenas
synar en debatt som fått nytt bränsle. Sidan 4

I Mediearkivet hittar vi en insändare från 2008 i tidningen
Metro som nämner flygskam. Sedan är det tyst fram till
2018, då flygskam nämns cirka 10 gånger i månaden under
januari till november. I december 2018 smäller det till med
350 artiklar. I december 2018 smäller det till med cirka 350
artiklar. Bland annat rapporterar medierna
om en undersökning som Chalmers tekniska högskola gjort
om svenskarnas resvanor där flygskam omskrivs. Ordet
flygskam finns också med på listan över 2018 års “nyord”,
vilket många medier rapporterar om.

Dagens Nyheter
2018-02-07
A18

TRENDER I KLÄDBRANSCHEN

Välkommen till vår Valentin auktion

De ungas klimatångest
letar sig in i provrummen
Överraska med smycken och ädelstenar på Alla hjärtans dag.
Auktion – Lördag 10 februari kl.13.00.
Visning fredag 10–18 samt lördag 11–13.

■ Ut med slit och släng, hit med fina mär-

KLIMATKALKYLATOR

Antalet artiklar som nämner klimatkalkylator nästan tio
dubblas, från 25 artiklar 2017 till 224 under 2018. Bland
annat omskrivs WWF:s respektive Svenska Dagbladets klimatkalkylatorer där man kan beräkna sina egna utsläpp. l

ken och kvalitetskläder i stället. Allt fler
har klimatångest och kommer att vilja
handla begagnade kläder, enligt modeexperter.

FAKTA

– Jag handlar helst secondhand. Jag tycker att det
är onödigt med för mycket konsumtion, den behöver minska. Secondhand
är både billigare och mer
personligt, säger Nicolina
Jacobsson, 18 år, som kommer tomhänt ut ur en stor
klädkedjebutik i Stockholm.
Det är helt enkelt så att
många unga konsumenter, som Nicolina Jacobsson, har tröttnat på slit
och släng, berättar Helena
Waker, modebranschexpert
och vd för Stockholm
Fashion District och Trade
Partners District.
– Det är som i matbranschen, kunderna är smarta,
kloka och tänker allt mer
på klimatet. Inom matbranschen var det inte butikerna som drev på det här med
ekologisk mat och miljötänk, det var konsumenterna. Det är samma nu inom
klädbranschen, säger hon.

egna koncept för vintageförsäljning av sina egna kläder.
Nya företag för försäljning
kommer också, som hämtar
upp kläderna och sköter försäljningen.
Flera företag experimenterar
med koncept för uppdatering
av kläder, till exempel genom
redesign och nya digitaltryck
på gamla kläder för ett nytt
uttryck.
Lånebutiker börjar komma,
där man kan låna kläder för en
tid och sedan byta ut dem.
Många kedjor tar emot gamla
textilier för återvinning.

klaringen till att det är tufft
i branschen, säger hon.
Unga konsumenter har
konsumtionsångest, och
det avspeglar sig alltmer
i deras köpmönster, förklarar Helena Waker. Bort med
massproducerad slit och
släng, nu är det livslånga
relationer till tröjor och
byxor som gäller. Om man
själv inte längre kan eller
vill ha plagget får någon annan ta över – delningsekonomin tar sig ända in i folks
garderober, berättar hon.
– Det är spännande med
de lånegarderober som börjar komma. Folk har tydligen inget emot att låna kläder istället för att äga, säger
Maria Sandow.
Till exempel finns nu ett
företag som hyr ut skidkläder till den som bara åker
skidor någon gång ibland,
berättar Helena Waker.
– Det här kommer mer
och mer. Tänk bara på det
här med storlekarna på
dina kläder, de kan ju ändras från ett år till ett annat.
Dessutom köper vi allt
mer secondhand.
– Jag tror att den marknaden kommer att öka med
100 procent, eller ännu
mer, säger Helena Waker.
Maria Sandow pekar

Helsingborgs
Dagblad,
2018-07-17
Maria Sandow, kanslichef
på Svensk Handel Stil,
konstaterar att hållbarhet,
återvinning och miljötänk
är det som surrar högst
i både branschfolks och
konsumenters huvuden nu.
– Det är nog en del av för-

Klädbibliotek,
remake, återvinning
och lyx-vintage

■ Flera varumärken har numera

Nicolina Jacobsson och Markus Gagnfors kommer ut från en klädbutik i Stockholm. ”Nu har
jag köpt kalsonger, för det behövde jag, men annars handlar jag från en nätsajt i Tyskland som
FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT
säljer särskilda rockkläder”, säger Markus Gagnfors.

också på de nya koncept
för secondhand som kommer, som inte bygger på
välgörenhet, utan där man
själv säljer sina kläder.
Fattigstämpeln på begagnade kläder kommer försvinna, liksom den unkna
doften kring secondhandkläderna, spår Helena
Waker. Istället blir det ett
mode-måste att ha begagnat, och att sy om, klippa
av och styla med hjälp av
second hand, och butikerna kommer att rikta in sig
på fina märkeskläder, kvalitet och speciell design.

”Det är som
i matbranschen,
kunderna är
smarta, kloka
och tänker allt
mer på klimatet.”
Helena Waker, modebranschexpert.

– Secondhand blir ett
”statement” mot överkonsumtionen.
Ungas klimatångest och
ovilja till överkonsumtion
är förstås en utmaning
för de stora klädkedjorna.
Visst, det kommer alltid
finnas kundgrupper och
marknader där det finns
behov av billigt och massproducerat. Klädbutikerna
anpassar sig efter de nya
mönstren.
– Precis alla start up-företag inom modebranschen
tänker på hållbarhet, säger
Helena Waker.

Källa: HUI Research

Frågan är hur det kommer att gå för de gamla klädjättarna då konsumenterna vänder sig ifrån
deras bärande affärside –
massproduktion till superlågt pris.
– Industrin måste ställa
om i tid, säger Maria Sandow.
– Jag tror att kedjorna
kommer att klara sig, men
bara om de kan ställa om
så att volymerna blir mer
hållbara, och att de verkligen lyckas få konsumenterna att förstå det, säger
Helena Waker. TT
JOHANNA CEDERBLAD

Sociala medier kan utmana branschen

USA,
Kinaså väldigt
ochstora.EU
”Likes”
på Instagram
I Sverige
kräver inte nödvändigt- ligger de på runt 30 provis köp av en ny tröja
cent, men i Tyskland, där
ratificerar
klimatavtalet
– det går ju att fota sig
de har fri frakt och fri re-

Kina inför
utsläppsrätter

■

i provrummet. Sociala
medier förändrar ungas
köpvanor.

Klimatavtal undertecknas
av 171 länder

Paris 2015
COP21

Ofta sägs klädbranschens
stora utmaning bestå i konkurrensen från näthandeln,
men det är bara en liten del
av sanningen, enligt Jonas
Larsson, universitetslektor
i mode och textil vid Textilhögskolan i Borås. Han
studerar olika trender när
det gäller hur vi konsumerar kläder, och konstaterar
att just handeln via internet är en rätt beskedlig rival för klädkedjorna.
– Näthandeln står för en
ganska liten del av klädhandel, runt 15 procent totalt. Returandelarna är ock-

WWF
undersökning

WWF rapport
17 nya hållbarhetsmål

Okt

Biblioteksgatan 5, www.kaplans.se
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Ett nytt ord under 2018 är också klimatstrejk med start i
augusti 2018, då Greta Thunberg börjar skolstrejka utanför
Riksdagshuset. I medierna omskrivs bland annat i september
att 19 kommuner klimatmanifesterar till stöd för Greta, att
kampen har lett till klimatstrejker på flera ställen i Sverige,
men även i Norden, Europa och Australien.
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tur, på hela 75–80 procent,
säger han.

I stället har ett nytt fenomen ändrat våra köpvanor
– sociala medier.
– För tjugo år sedan kom
”fast fashion”, det vill säga
billiga kläder med hög
modefaktor, som ett sätt
att uttrycka sig. Stora kedjor som H&M och Inditex
växte. Men nu på senare år
har vi fått sociala medier,
som Instagram.
Då blir det bilden av oss
om bygger vår image. Vi får
”likes” på nätet i stället för
i verkliga livet, och det behöver inte nödvändigtvis
innebära konsumtion, förklarar han.

Aug

Sep

Det finns olika forskningsprojekt som studerat
ungdomar och hur de beter sig i klädbutiker, berättar han.
– De har sett att unga bär
in högar av kläder i provrummen, tar kort på sig
själva och sedan bär tillbaka kläderna.

FAKTA
Svag avmattning

■ År 2016 köpte vi kläder och

skor för cirka 92 miljarder
kronor i Sverige. I fasta priser
har kläd- och skokonsumtionen
ökat med 18 procent sedan
2006. Men en minskning kan
vara på gång. Jämfört med
2015 syntes en svag avmattning med 0,4 procent.
Källa: SCB

har också noterat fenomenet. Hon konstaterar att det
blir tufft för den som hittills
bara ägnat sig åt att sälja
kläderna, när det nu är helt
andra effekter än ren konsumtion som eftersträvas.
– Ska man finnas kvar
på kartan så gäller det att
inte bara sälja kläder, då
får man nog tänka på andra sätt också. Flera testar
nu att hyra ut i stället.

Vi blir också mer kräsna
med vad vi vill ha ut av vårt
klädköp. Kanske är det inte
bara den enkla, råa konsumtionen vi är ute efter
längre, utan mer en relation
med det företag vi handlar
hos. Han nämner ett samarbete som Textilhögskolan
utvecklar tillsammans med
H&M-ägda kedjan Monki,
där kunder ska kunna uppdatera sina plagg som de
köpt där, till exempel genom att lämna in dem för
omgörning eller få nya digitaltryck på som förändrar
utseendet.
Vi blir mer medvetna
som konsumenter, och vill
inte gärna bidra till de problem och orättvisor som vår
stora textilkonsumtion ger
upphov till, förklarar han.

Förslag om flygskatt
Marrakech 2016
COP22
Men det finns fler förkla-

I stället för att konsumera själva kläderna uppnås
konsumentens tillfredsställelse av ”likes” på bilden
som läggs ut på Instagram
eller andra sociala medier.
Snöpligt för butikerna, men
kanske ett tecken i tiden.
– Det här är inte tillräckligt utforskat ännu, men
det kan vara en av förklaringarna till att det går
sämre för butikerna.
Maria Sandow, kanslichef för Svensk Handel Stil,

Trump
vinner valet

Okt

N ov

ringar till att branschen har
det tufft, konstaterar Jonas
Larsson.
– Stora butikskedjor som
H&M, Zalando och Inditex
bygger på en ständig tillväxt. Men till sist tar tillväxtmarknaderna slut, de
har redan expanderat på
de mest självklara marknaderna.

Arbetet med att nå
klimatmål lyfts
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Heta ämnen

Plogga mindre hett
Svala ord

Bubblare

PLOGGA

AGROFORESTRY

Nyord brukar roa och uppröra oss, och det är svårt att sia
om vilka av orden som är övergående trender, och vilka som
kommit för att stanna för gott. Plogga, att plocka skräp
samtidigt som man joggar, är exempel på ett trendord kopplat till miljö/klimat som fått fäste. Begreppet slog igenom i
medierna 2017, men minskar med 12 procent under 2018.
Enligt Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språktidningen, har
begreppet dock spridits utomlands till exempelvis Norge och
Storbritannien, rapporterar Svenska Dagbladet.

Begreppet Agroforestry ökar från 80 artiklar 2017 till 220
artiklar 2018. Rapporteringen sker framförallt i oktober
och november. Inom ämnet beskriver medier begreppet
som skogsjordbruk, framförallt i afrikanska länder. Men
rapportering av vikten av agroforestry i Sverige förekommer.
Agroforestry omskrivs även som ett sätt att kunna nå klimatmålen och ett-tons-samhället (där varje person bara bidrar
till utsläpp på max ett ton koldioxid per år).
KLIMATKOMPENSATION

PLASTBANTA

Antalet artiklar där klimatkompensation omskrivs fördubblas 2018 jämfört med 2017, till 1 700 artiklar. I rapporteringen omskrivs att till exempel festivaler som Way Out West
klimatkompenserar hela festivalen, men framförallt omskrivs
begreppet i samband med flygresor. Det förekommer även
en diskussion i medierna om att man ska stoppa utsläppen,
och inte acceptera klimatkompensering. Vidare rapporteras
om att kommuner klimatkompenserar exempelvis i samband
med tjänsteresor och om partiledarnas resor, som granskas
under valrörelsen. l

Ett annat ord som också minskat något i medierna jämfört
med 2017 är plastbanta, begreppet minskar med sex procent.
Det brittiska kungahusets ambitioner att plastbanta får visst
genomslag i svensk media under vintern. Exempel på företag
som medierna rapporterar plastbantar under 2018 är Scandic
och Carlsberg.
KLIMATSKEPTIKER

Vi har noterat att begreppet klimatskeptiker minskar något
under 2018 jämfört med 2017, från cirka 1 200 artiklar till
cirka 1 000 artiklar.

Orkanen Irma

Omfattande
skogsbränder i
Sverige
Bonn 2017
COP23

USA lämnar klimatavtalet

Katowice 2018
COP 24

Valupptakt

IPCC-rapport
Greta Thunberg
inleder
klimatstrejk

Ny klimatlag
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Intresset ökar
för agroforestry
I stora delar av världen ökar
intresset för agroforestry. Det är
odlingssystem som ger möjlighet till både skogs- och matproduktion på samverkande ytor.

Heta ord
Heta ord

Antal artiklar

Tågcharter

101

3 267 %

Klimatkalkylator

224

874 %

Flygfritt

117

736 %

Klimatpositiv

680

471 %

Klimatångest

3 062

455 %

Extremväder

5 936

404 %

Smygflyga

13

333 %

Klimatavtryck

1 968

273 %

Värmerekord

4 417

218 %

Klimatflykting

949

187 %

Agroforestry

221

176 %

Zero waste

368

110 %

Köttbanta

5

100 %

Klimatstrejk

411

100 %

Greta Thunberg

2 175

100 %

Flygskam

460

Trend*

100 %

Klimatkompensation

1 693

97 %

Flexitarian

506

77 %

Klimatneutral

2 163

74 %

Klimathot/et

7 983

73 %

Klimatkonto

110

72 %

Klimatpåverkan

13 097

60 %

Klimatsmart

14 519

51 %

Köpstopp

225

40 %

Vegan

10 981

25 %

Återbruk

6 054

22 %

Köttfri

1 319

17 %

Ekologiska fotavtryck

658

16 %

Sopsortera

5 293

15 %

Palmolja

1 863

13 %

När/lokalproducerat

14 918

2%

Plastbanta

367

-6 %

Plogga

393

-12 %

Klimatskeptiker

1 012

-16 %

Under hösten samlades ett antal forskare från stora delar av världen på SLU
i Alnarp för att diskutera agroforestry och
lyfta fram de praktiska
erfarenheterna.
– Det finns väldigt
mycket erfarenhetsutbyte från andra länder.
Vi kan ha mycket nytta Johanna
av den utveckling och Björklund
forskning som skett i
bland annat Östafrika, säger Johanna
Björklund, forskare på Örebro universitet och styrelsemedlem i den nystartade föreningen Agroforestry Sverige.

Högre inkomster
I Östafrika har man bland annat sett
ökade skördar och bättre inkomster till
jordbrukare. Tanken är att agroforestry
ska minska de negativa effekterna av ett
förändrat klimat samtidigt som man
producerar mer mat till en växande
befolkning.
– Agroforestry kan hjälpa till med
ekosystemtjänster som att binda kol
ur atmosfären och i marken, biodiversitet, hushållning med vatten och det
bidrar också till mer slutna kretslopp
av näringsämnen som kväve i marken.
– Med tanke på de stora globala och
lokala miljöproblemen är de här tjäns-

terna lika viktiga som att producera
mat. Det är jätteviktigt för planetens
överlevnad.
Johanna Björklund berättar att det
finns en hel del erfarenheter av agroforestry i Sverige.
– Agroforestry är egentligen en
väldigt gammal företeelse. Men man
kallade inte systemen agroforestry utan
det var naturbetesmarker där det fanns
bete för köttdjur, foder, fruktodlingar
och även buskar som hassel.

Väntar på resultat
Hon påpekar att det saknas en del
forskning med fokus på dagens behov
av livsmedelproduktion och hållbar
utveckling
– Det finns flera nya spännande
satsningar med långliggande försök
från försöksplatser runt om i Sverige.
Men det har inte kommit in så mycket
resultat än.
På de platser i Europa där man idag
utövar agroforestry varvar man ofta rader av spannmål med rader av träd och
buskar, så kallad alléodling.
–Jag tror att det kan vara bra att försöka odla i skogsbryn, mellan skog och
åker. Det är svårt att säga exakt vilka
arter man ska använda. Det beror på
platsen, men det gäller att välja arter
som snabbt kan ge skörd och som det
finns en marknad för.
Hon tror att svenska exempel på träd
och buskar kan vara hassel, valnötter
eller havtorn. De kan kombineras med
perenn spannmål, som också är en
intressant framtidsväxt.

Enligt en ny studie från SLU och Skogforsk tyder mycket på att snytbaggeskadorna i norra Sverige har ökat
på senare år och det finns skäl att anta
att det ökar ytterligare när klimatet bli
varmare. Information om förväntade
risknivåer är något som kan göra att
man kan sätta in lämpliga åtgärder för
att minska risken för skador.

Undersöker skadorna
Forskarna vid SLU och Skogforsk har
därför tagit fram en riskmodell för bedömning av snytbaggeskador i norra
Sverige.
Genom data från inventeringar på
omkring 300 hyggen med obehandlade plantor i norra Sverige, har forskarna kunnat analysera risken för snytbaggeangrepp.
Analysen visar att risken för angrepp
kan förutsägas ungefärligt utifrån tre

faktorer. Som
väntat var andelen plantor som
planterats i ren
mineraljord och
hyggets ålder vikTrivs när det blir
tiga faktorer. Men
varmare.
den tredje, beräknad temperatursumma för platsen, visade sig för första
gången ha ett starkt samband med skadenivån. Även några andra faktorer,
som latitud, har en viss påverkan.

Förebygger angrepp
Enligt studien kan vi i norra Sverige
förvänta oss relativt hög risk för snytbaggeskador längs kusten och längs
älvarnas dalgångar. Med ett varmare
klimat kommer risken också att vara
betydande på högre höjder och därmed på större områden än i dag.
Med hjälp av kartor som visar geografiska variationer i risk för snytbaggeangrepp så kan skogsägarna få vägledning i sina beslut om vilka åtgärder
som är lämpliga för att förebygga snytbaggeangrepp i sin egen skog, menar
forskarna.
Åsa Nilsson

SYDÖSTRA SVERIGES
EGEN SKOGSMÄSSA!

Antalet trafikdödade rovdjur slår rekord
n Antalet dödade rovdjur och andra
Land
Skogsbruk
viltolyckor på
Sveriges vägar och
järnvägar blev fler än någonsin 2017.
2018-03-09
Under fjolåret fick 149 rovdjur sätta

livet till, enligt en sammanställning
från Trafikverket.
Örnarna drabbades värst, där 96
djur dödades, samt 33 lodjur, tolv
björnar, sex vargar och två järvar,
rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.
– Det är väldigt många. Speciellt
när det gäller örnar. Det är när de äter

på trafikdödade djur som de körs
på, säger Stephen McLearnon på
Trafikverket.
Nu aviserar Trafikverket utökade
åtgärder för att minska antalet dödade
rovdjur. En är att snabbare ta bort
trafikdödade djur. Målet är att eftersök av påkört vilt ska starta senast två
timmar efter rapporter till polisen.
Vidare ska fler viltstängsel sättas upp
och existerande stängsel underhållas
mer.

Way Out West.

Succén med Sydöstra Sveriges skogsmässa
återkommer den 11-12 maj 2018.
Välkommen som utställare!
För mer information och bokning

t

Trä förvandlar trikåfabrik till kontorshus

n En gammal trikåfabrik i stadsdelen
Hammarby Sjöstad i södra Stockholm
görs om till ett nio våningar högt kontorshus med trästomme.
Den befintliga byggnaden byggs
på med en konstruktion baserad på
KL-trä och limträ som levereras från
träindustriföretaget Martinsons i
Bygdsiljum i Västerbotten, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Dags för anmälan till
Skog & Traktor 2018!
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Anders Blomgren, tel: 036-37 11 25,
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Martin Wallström
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Way Out West
klimatkompenserar
Musikfestivalen Way Out
West uppmärksammades
redan för flera år sedan när
man slutade att servera
kött till besökarna på festivalområdet.
MUSIK. Nu meddelar arrangören i ett pressmeddelande att festivalen helt
ska klimatkompensera för
årets kommande evenemang.
”Way Out West med
samarbetspartners har genomfört många förändringar som är stora kliv i
rätt riktning. Nu har vi bestämt oss för att bli kli-

matpositiva, vilket betyder att vi kommer att kompensera för mer än festivalens faktiska påverkan”,
säger en av grundarna, Patrick Fredriksson på Luger, i pressmeddelandet.
För att kompensera för
festivalens miljöpåverkan
kommer träd att planteras, vilket genomförs via
biståndsorganisationen
Vi-skogen.
Way Out West arrangeras mellan den 9 och den
11 augusti i Göteborg.
Bland andra Kendrick Lamar, Arctic Monkeys och
Lykke Li spelar.
(TT)

Playstation 4 fortsätter att sälja bra.

FOTO: GUSTAV SJÖHOLM/TT

Sony har sålt drygt 82 miljoner
Playstation 4

9

Snytbaggeskador är starkt
kopplade till temperaturen.
Därmed finns en risk att ett
varmare klimat kommer att
leda till ökade snytbaggeproblem.

Härje Rolfsson

Östra Småland
2018-08-02

* Jämfört med 2017.

Varmare klimat ökar
risken för snytbaggar

SPEL. Om du äger ett Playstation 4 är du inte unik. I sin
senaste kvartalsrapport meddelar Sony att företaget har
sålt totalt omkring 82,2 miljoner exemplar av den populära konsolen, skriver Gamereactor.
Sony skriver vidare att man räknar med att motsvarande siffra kommer att uppgå till ungefär 96 miljoner i
mars nästa år, vilket överstiger företagets tidigare prognos.
Det innebär att Playstation 4 kan passera föregångaren Playstation 3, som såldes i ungefär 84 miljoner exemplar, inom kort, enligt Gamezone.
Den bäst säljande Playstation-konsolen i historien är
Playstation 2, med över 155 miljoner enheter.
(TT)

Kesha släpper dokumentär om

Skådespelaren Frances McDormand höll ett brandtal om representation under årets Oscarsgala

Trots metoo – mes
vita män i storfilm

■ ■Metoo skakade om Hollywoods strukturer i grun
med mångfalden och jämställdheten i storfilmern
ning är det ännu lika illa, visar en ny studie.
FILM. Endast var tredje
storfilm i Hollywood görs
med en kvinna i huvudrollen enligt en ny rapport
från
University
of
Southern California, skriver The Guardian.
I 33 av fjolårets 100 mest
populära filmer hade
kvinnor ensam eller delad
huvudroll – en andel som
inte ändrats nämnvärt det
senaste decenniet. Likaså

gäller andelen kvinnliga
filmkaraktärer med repliker som fortsatt ligger stadigt på drygt 30 procent
sett ur ett tioårsperspektiv.
– En kakafoni av röster
ropar på förändring, men
Hollywood har inte ändrat
sina
anställningsvanor,
säger studiens författare
Stacy L Smith som trots resultatet tror att en föränd-

ring väntar runt hörnet.
Även statistiken över
mångfald är dyster. 43
procent av fjolårets storfilmer saknade helt svarta
kvinnliga rollfigurer, och
av de sammanlagda 4 400
rollfigurer som analyserades var enbart 31 homosexuella eller bisexuella –
varav flest spelades av vita
män. På tv däremot är representationen
något

Den ömsinte människokännare

BOK

Maigret och den gamla
damen • Maigret tar miste
Georges Simenon

ett Frankrike som var. Atlantis svarar för nyutgivningen och den är lovvärd.
Det är i boken Maigret
tar miste som den nyckelreplik dyker upp, som förklarar
kommissariens
livshållning, ”ethos” om
ni vill. Han är en människokännare.

Den

berömde

kirurgen

Gouin använder sig av det

nära Triumfbågen. Vem
betalar den höga hyran för
lägenheten? Maigret funderar, dricker vin till middagen och slutar med en
Bourgogne-marc
(den
franska motsvarigheten
till grappa). Visst löser han
gåtan och, utan att berätta
allt, så är detta en skildring före #metoo-rörelsen.
Att författaren Simenon
inte enbart hade teoretis-

Affärspress

Affärspressen hänger
med på klimattåget
Innehållsmässigt var Donald Trump i mycket stort fokus i
affärspressens rapportering av frågor kopplat till klimatet
under 2017. Det är samma trend som i övrig media - under
2017 förekom Trump i var sjätte artikel som handlade om
klimatfrågan. Under 2018 minskar fokus på Trump stort.
Istället tar begrepp som klimatsmart och klimatmål i rapporteringen allt mer plats, även i rubriksättningarna. Också
EU i olika sammanhang blir mer framträdande i rapporteringen. Bland annat skriver flertalet tidningar i mars om EUkommissionens skarpare hållbarhetskrav på finanssektorn
för att uppfylla klimatmålen i Parisavtalet.

Rapporteringen om klimatfrågor ökade med
17 procent i svensk affärspress under 2018
jämfört med 2017 – men av den totala kli
matrapporteringen förekom bara tre procent
i näringslivstidningar.

N

ästan 2 800 artiklar om klimatfrågan publicerades i
renodlad affärspress* under 2018. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan, och en
tredubbling sedan 2014. Under 2014 skrevs 877 artiklar
i den renodlade affärspressen, under 2018 skrevs 2 678
artiklar. Till detta tillkommer naturligtvis också de medier
som har specifika näringslivssidor.

Det ser också ut som att intresset för hållbarhetsfrågor ökat
generellt. Om man tittar på hur mycket som skrivs om
näringsliv kopplat till miljö/klimat i all media, och inte
bara den rena affärspressen, kan man konstatera att både
antalet och andelen artiklar ökar. 2014 utgjorde andelen
artiklar som handlar om näringsliv och ekonomi i samband
med klimatet 11 procent, 2018 har denna siffra ökat till 13
procent. l

Drygt en tredjedel av alla artiklar om klimatet stod Dagens
industri för.
Artiklarna i affärspress om klimatet har också blivit något
längre. Under 2015 omfattade en genomsnittlig artikel 447
ord. Antalet ord ökar sedan år för år, till 544 i genomsnitt
för 2018.

*Här är endast renodlad affärspress med, ej näringslivssidor i
vanliga dagstidningar, se sid 3.

Fortfarande är det dock bara tre procent av all klimatrapportering som förekommer i ren affärspress. Denna siffra har
dessutom minskat något, från 4 procent 2017 till 3 procent
2018.

Vilka skrev mest om klimatet?
Tidning

Antal artiklar om klimat
i svensk affärsmedia
År

Artiklar

Trend*

Artiklar

Dagens industri

962

UNT Ekonomi

324

Dagens Näringsliv

157

Affärslivgotland

144

Norrbottens Affärer

113

2014

877

2015

1 497

71 %

VA Finans

111

2016

1 892

26 %

Veckans Affärer

109

2017

2 282

21 %

Affärsliv

88

2018

2 678

17%

Affärsliv24

67

Affärsvärlden

60

* Jämfört med 2017.
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Affärspress

Jonas Jonsson,
redaktionschef
Dagens industri

Rapporteringen i Di om klimatet ökade med
50 procent 2018 jämfört med året innan. Vad är
förklaringen?
– Bevakning av hållbarhetsfrågorna är ett av våra
prioriterade områden. Det svenska och internationella
näringslivet är en mycket viktig kugge för hur världen
ska lyckas i hållbarhetsarbetet. Sedan ett antal år har
vi sett ett kraftigt ökat fokus även från näringslivet för
de här frågorna. Under 2018 inledde vi flera viktiga
satsningar på hållbarhetsbevakning. Vi rekryterade Jenny Stiernstedt som redaktör och reporter i
hållbarhetsfrågor, och inledde ett samarbete med vår
systertidning Aktuell Hållbarhet. Med webbsatsningen
”Hållbart näringsliv” täcker vi tillsammans hållbarhetsfrågorna.
– Vi gjorde också första upplagan av hållbarhetsrankingen av de 100 största börsbolagen tillsammans
med Lunds universitet och Aktuell Hållbarhet. Arbetet
resulterade i en rapport som presenterades vi Stora
Hållbarhetsdagen hösten 2018 på Grand Hotel i
Stockholm.
Nästan var fjärde vd anger i dag klimatet som en
av två faktorer man anser kommer att ha störst
betydelse för företagandet framåt. Det är mer
än tre gånger så många som i fjol, skriver ni i Di i april.
Tycker du att er rapportering speglar det fokus som finns
på frågan i er läsekrets?
– Vi kan säkert göra ännu mycket mer för vi ser att intresset
från läsarna är stort. För de svenska företagen har hållbarhets
arbetet lite förenklat gått från att vara en angelägenhet för
hållbarhetsavdelningen till att bli en avgörande fråga för allt
ifrån kunder, medarbetare, bolagsledning och aktieägare. I
dag är hållbarhetsfrågorna affärskritiska på så många sätt. De
bolag som inte sköter sig blir ointressanta att handla av, jobba
på eller äga aktier i.
– Di:s hållbarhetsbevakning är dock i sin linda – det finns en
uppsjö av områden som vi ännu inte har hunnit börja med.
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Di rankar börsbolagen
För att ta tempen på de svenska börs
noterade bolagens hållbarhetsarbete har
Aktuell Hållbarhet, Dagens Industri och
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
skapat Hållbara bolag 2018.
Första året med rankningen
granskas företagen inom
industrigrupperna Kapital
varor, Konsumtionsvaror
samt Material.
Klimat, miljö, mänskliga
rättigheter och arbetsmiljö är
områden som många svenska
bolag som granskats i den nya
rankningen hanterar bra.
Ett område som tycks vara

utmanande för bolagen är att
integrera FN:s hållbara
utvecklingsmål, Agenda 2030,
i affärsstrategier och riktlinjer.
Det framgår av den nya stora
hållbarhetsrankning som
Dagens industri och Aktuell
Hållbarhet
har
gjort
i samarbete med Ekonomihög
skolan vid Lunds universitet.
”Vår ambition är inte bara
att ranka hur företagen kom
municerar sitt hållbarhets
arbete. Vi vill gå bakom kom
munikationen och se hur
effektivt bolagens hållbar
hetsarbete faktiskt är. Därför
har vi gett företagen möjlig
heten att berätta hur deras
arbetsprocesser ser ut bakom
kulisserna”, säger Susanne
Arvidsson, docent vid Lunds
universitet och den som haft
det yttersta ansvaret för att ta

Hur ser du på ert ansvar som tongivande tidning att
driva klimatfrågan i läsekretsen?
– Vi riktar oss till makthavare inom näringsliv och politik och
har därför ett ansvar att sätta press och lyfta de här frågorna
för näringslivet, vilket vi gör både på vår opinionssida och med
vår nyhetsjournalistik. Sedan handlar det också om att förklara,
rapportera och öppna upp för ett samtal i näringslivet om de
här frågorna. Ett exempel på ett sådant initiativ vi inledde under
2018 är rundabordsserien Hållbara Samtal där ett antal ledande personer i näringslivet varje gång diskuterade hållbarhetsfrågor ur olika aspekter. l

Hållbart
näringsliv
■■Läs mer om hållbara
affärer på Dagens industris
och Aktuell Hållbarhets
specialsajt.
■■Där kan du också
teckna prenumeration
på vårt nyhetsbrev.
Aktuell

Hållbarhet
di.se/hallbartnaringsliv

Di Konferens
n

Möt branschprofilerna
■■Den 27 november
arrangerar Di och AH konferensen Hållbart näringsliv
på Grand Hôtel i Stockholm.

fram kriterier och arbetspro
cesser för rankningen.
Rankningen visar att de

svenska bolagens hållbar
hetsarbete har hög förbätt
ringspotential. Av de 88
poäng som var möjliga att
uppnå lyckades det bästa
bolaget ta hem 61 poäng.

”Vi vill inte peka finger utan
lyfta goda exempel. Vi har
utvecklat rankningen och
dess parametrar för att pusha
företagen framåt och har inte
förväntat oss att något bolag
ska kunna kamma hem full
pott”, säger Susanne Arvids
son.
En intressant slutsats som

kan dras av undersökningen
är att det är de största bolagen
som placerar sig i toppen av
rankningen.
”Rankningen bygger till viss
del på bolagens självskatt
ning. Det är intressant att
bolagen generellt är väldigt
ärliga och ödmjuka i hur de
upplever utmaningarna”,
säger Susanne Arvidsson.
Den rankning som nu har
gjorts ska enligt Susanne
Arvidsson ses som ett första
försök. Hon säger att proces
sen och kriterierna kontinu
erligt ska utvecklas och i detta
arbete är feedback från olika
håll både viktigt och önsk
värt.
”För mig som forskat om
det här i över 20 år är det otro
ligt stimulerande att se hur
intresset för bolagens håll
barhetsarbete växt, inte
minst från finansmarkna
derna där behovet av den här
typen av information vuxit
enormt.”
JON RÖHNE
jon.rohne@aktuellhallbarhet.se
08-573 650 00

SER FRAMSTEGEN. Susanne Arvidsson är docent vid Lunds universitet och den som haft det
FOTO: LARS JANSSON
yttersta ansvaret för att ta fram kriterier och arbetsprocesser för rankningen.

Di Fakta
n

Så har rankningen Hållbara bolag gjorts
■■I rankningen ingår OMX
Nasdaq-noterade bolag som
tillhör de tre GICS-industrigrupperna: Kapitalvaror,
Konsumtionsvaror och kläder samt Material.
■■Rankningen bygger på
flera olika delmoment.

■■Förutom en kartläggning
av information i företagsrapporter och hemsidor har
företagen svarat på en enkät
där de uppmanats att lämna
information om företagens
arbete med FN:s hållbara
utvecklingsmål, miljö, klimat,

mänskliga rättigheter, antikorruption och medarbetarfrågor.
■■Arbetet med rankningen
har genomförts av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Grattis – men nu ökar kraven på företagen
Di Kommentar
n
JENNY
STIERNSTEDT
jenny.stiernstedt@di.se

I

070-161 97 54

nnan jag förstör festen –
näringslivets insatser för
ett hållbart samhälle är
många gånger fantas
tiska och alldeles nöd
vändiga.
Det syns inte minst i Håll
bara bolag 2018, den rank
ning som Dagens industri och
Aktuell Hållbarhet i dag pre
senterar tillsammans med
Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet.
Här finns åtskilliga före
gångare och goda exempel att
inspireras av.
Bolagen i listans absoluta
topp jobbar med certifikat,
riktlinjer och vetenskapligt

baserade klimatmål. De ana
lyserar risk och strävar efter
att inkludera FN:s globala
utvecklingsmål i sitt arbete.
Längst har företagen kom
mit på området klimat och
miljö. Men även inom det
sociala har stora steg tagits de
senaste åren.
Betyder det att de bästa
bolagen är att betrakta som
hållbara?
Om det vore så enkelt hade
festen kunnat fortgå.
Sverige är ett rikt land, med
stora företag. Vårt leverne
sätter sina spår och inte ens
de aktörer som ligger i abso
lut framkant är bra nog i dag.
Rankningen som presen
teras på följande sidor speg
lar bolagens processer kring
hållbarhetsarbetet och hur
de kommunicerar detta.
Poängen de lyckats uppnå
visar på graden av vilja och
ambition. Men de många mått
som finns på marknaden för

Dagens industri
2018-11-20

att mäta insatserna garante
rar inte gröna verksamheter.
Forskning visar att det är
så här det ser ut. Företag som
tenderar att hamna högt i den
här typen av undersökningar
har ofta ordning på miljöled
ningssystem och brukar vara
väl förberedda då regleringar
träder i kraft – men de är inte
per definition hållbara.
Som läget är i dag går det
att kryssa sig upp i toppen
trots att man som företag
lämnar betydande avtryck på
såväl klot som människa.

”Sverige är ett
rikt land, med
stora företag.
Vårt leverne
sätter sina spår
och inte ens de
aktörer som
ligger i absolut
framkant är bra
nog i dag.”

Stora Enso har många

gånger beskyllts för att störa
eller rent av slå ut biologisk
mångfald i flera länder, och
bioekonomin står knappast
utan utmaningar. Skanska
har anklagats för hög grad av
girighet vid bygget av Nya
Karolinska, med det egna
resultatet snarare än skatte
betalarnas bästa i åtanke. Och
Electrolux har klandrats för

Di Sidorna 4–17
n

Möt vd:arna
för samtliga
vinnarbolag

ºAnsvarig utgivare: Peter Fellman. ºRedaktör: Mats Brohagen.
ºRedigering: Helena Bergh Hallstan.
ºTryck: Bold printing i Stockholm, Malmö, Borås samt Daily print Umeå.
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att inte vara bättre på att
adressera problemet med
konfliktmineraler.
Det tydligaste exemplet på
hur vilja och verklighet kan
krocka står kanske H&M för.
Bolagets utsläpp av CO2 låg
i fjol på 18 miljoner ton längs
med hela värdekedjan. Ett
perspektiv på den siffran får
man vid påminnelsen att Sve
riges utsläpp snittar kring
100 miljoner ton per år.
Inte heller när det kommer

till den direkt mänskliga
aspekten undslipper H&M
kritik. Att klädjättens fabriks
arbetare i fattigare länder inte
betalas skäliga levnadslöner
är inget annat än en skam.
Ovanstående till trots –
H&M hyllas ofta av såväl kon
kurrenter som miljöorgani
sationer för sina höga mål
sättningar och många goda
initiativ. I dag har man en
affärsmodell som uppenbart
inte håller måttet, men de när

maste decennierna utlovas
stordåd.
Upp till bevis, alltså.
Värt att komma ihåg är att

inget företag agerar i ett
vakuum. Ett hållbart sam
hälle kräver allas vår medver
kan. Och det kräver att vi gör
mycket mer än i dag.
Av den anledningen har
även vinnarna i Hållbara
bolag 2018 en bra bit kvar till
maxpoäng. Syftet med rank
ningen är att lyfta förebilder
och inspiratörer, men också
att få samtliga företag att ta
det där extra klivet mot håll
barhet.
De bolag som inte agerar
nu kommer obönhörligen att
hamna på efterkälken. Mot
satt gäller förstås också – de
som ställer om först får en klar
fördel i affärerna.
Och kraven trappas upp
i rask takt. Nästa år har kon
kurrensen ökat.
Var så säkra.

ºKontakt: Dagens industri AB 100 26 Stockholm, tel 08-573 650 00,
special@di.se
ºMedföljer som bilaga till Dagens industri.

Vad delades mest?

Lövins flygresor
engagerade mest
En artikel från Expressen om att klimatminis
ter Isabella Lövin (MP) flugit för 1,5 miljoner
kronor under mandatperioden var den mest
delade artikeln om klimatet under 2018.

elektrifieringen kan göra mer skada än nytta för klimatet
om vi skyndar för fort. ”Lagstiftningen måste ta hänsyn
till utsläpp från elproduktion och tillverkning av elbilar”,
menar han.

”K

Nummer fyra på mest delade-listan är Isabella Lövins braskande text i tidningen ETC är om hur akut klimathotet är.

limat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP)
går till val på att göra det dyrare för vanliga
resenärer att flyga. Men själv väljer hon ofta
flygbiljetter i business class när skattebetalarna står för notan” skriver Expressen i slutet av augusti i en granskning av
politikerna inför valet. Artikeln delades 117 675 gånger.

Artikeln på plats 5, med rubriken ”Helt fel att avråda från
köp av dieselbilar” är skriven av forskarna Harry Frank,
Dick Hedberg, Rickard Lundin och Elisabeth Rachlew,
ledamöter i Kungliga vetenskapsakademien. De menar att
man i debatten om dieselbilar glömt bort deras överlägsna
verkningsgrad. ”Det är svårt att se hur vi utan dieselmotorn ska kunna ens komma i närheten av klimatmålet på
drygt tio år”, skriver de.

De andra, tredje, fjärde, femte och sjätte mest delade artiklarna är debattartiklar:
Den näst mest delade artikeln är skriven av Gustav Melin,
Svenska Bioenergiföreningen, i Göteborgs-Posten. Melin
anser att det är vilseledande att fokusera på köttproduktion som klimatbov och att man istället bör flytta fokus till
utsläppen av fossil metan och koldioxid.

Jan Guillous krönika i Aftonbladet om orsakerna till att
SD växt sig starka delades drygt 40 000 gånger. ”Vad som
verkligen oroar svenska folket vet vi rätt väl, sådant mäts
ständigt. För närvarande gäller det brottslighet, klimatförändringar, antibiotikaresistens, terrorism, främlingsfientlighet och flyktinginvandring”, skriver han. l

Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid
Lunds tekniska högskola, argumenterar i Ny Teknik för att

Mest delat 2018
Ranking

Rubrik

Källa

1

Lövins skyhöga flygnotor – väljer business class över hela världen

Expressen

2

Kossan är ingen klimatbov – ät kött med gott samvete

Göteborgs-Posten

Delningar
117 675
66 879

3

Utsläppen från elbilar är jämförbara med konventionella bilar

Ny teknik

61 768

4

Jag önskar att det aldrig hade behövts ett miljöparti

ETC

54 088

5

”Helt fel att avråda från köp av dieselbilar”

Svenska Dagbladet

48 452

6

SD:s hatkampanj mot Sverige har skrämt vettet ur politikerna

Aftonbladet

40 376

7

BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk
– och öppna gränserna

Samhällsnytt

40 145

8

Isen blir tjockare på Antarktis

Illustrerad Vetenskap

38 588

9

Hej, veganer – utan djuren kommer även ni att svälta

Expressen

32 666

10

50-gradig värme kan nå Europa i helgen: “Det är livsfarligt”

Aftonbladet

32 383

12

Vad delades mest?

DEBATT

Vad tycker du? Skicka din text till debatt@etc.se

torsdag 2 augusti 2018

torsdag 2 augusti 2018

Lövin: ”Jag önskar att det aldrig
hade behövts ett miljöparti”

JAG SER DE GULA björkarna i månaden juli, försöker svalka mig i
26-gradigt vatten i Östersjön och
börjar undra om jag som politiker
underdrivit mina varningar. Politik
är det möjligas konst. Min och mitt
partis strategi har varit att inte låta
alarmistiska. Inte apokalyptiska.
Inte foliehattsvarning, utan faktamässigt resonerande och visionärt
om fördelarna med att ställa om
samhället till fossilfrihet. Långsiktigt bättre för industrins konkurrenskraft. Hälsosammare luft. Mindre beroende av olja och gas från

BILD: ELIA KALLIA/AP/TT

J

ag ser löven ﬂyga papperstorra från björkarna och bilda
bruna konfettihögar i vägrenen, och jag tappar den sista
lusten till sommarledighet.
Vi har nu den hetaste och torraste sommaren i Sverige i historien. Fel. Norra halvklotet har just nu
en rekordvärme som världen aldrig
tidigare varit med om. Värmerekord
i Tokyo. Nya Zeeland har haft den
varmaste januarimånaden någonsin. Kanada. USA. Skottland, Irak,
Oman, Pakistan. Armenien. Sibirien. Värmerekord i Nederländerna
i förra veckan, överträffat med mer
än två grader!
Vi har en bastukupol som naglat
sig fast, och samtidigt har nyhetsrapporteringen om denna planetära händelse varit i det närmaste
obeﬁntlig.
I Skottland handlar nyheterna
om hur taket på Science Center
börjat smälta. I Irland om hur
asfalten på vägarna kokar. I Oman
om hur man uppmätt den högsta
lägsta-temperaturen någonsin,
42, 6 grader nattetid. I Japan först
om katastrofen med de historiskt
våldsamma skyfallen som dödat
omkring 200 människor, och sedan
om värmerekorden som hållit i sig
rekordlänge. Sju dagar i rad med
över 38 grader i Kyoto. En sexårig
pojke har dött av värmeslag efter en
skolutﬂykt. I Ryssland är det tyst
om de omfattande skogsbränderna
i Sibirien som nyss svepte in hela
Kanada i rök. I USA rapporteras
värmerekord på värmerekord, och
bränderna rasar i Kalifornien men
bara en enda nyhetskanal på tv
hade nyligen kopplat hettan till
klimatförändringar.
Sanningen är att medan varje
land ägnat sig åt sina egna rekord,
och vi alla har fullt upp med att
hantera nationella katastrofer som
missväxt och bränder i samband
med hettan, så har den största globala nyheten detta år hamnat helt
under radarn. Det är inte Trumps
möte med Putin. Det är inte
Trumps möte med Kim Jong-Un.
Det är inte NATO-toppmötet eller
Brexit. Det är detta. Värmekupolen.
En försmak av vad en varmare värld
verkligen betyder. För människor.
Inte bara isbjörnar. För människor.

23 juli. Människor flyr ut i vattnet för att undkomma skogsbranden i den grekiska staden Mati. Över 90 människor dog i lågorna eller drunknade när de försökte fly.

”Jag tänker
inte längre
vara tyst.
Jag tänker
inte längre
underdriva
det existentiella hot mot
mänskligheten vi står
inför precis
just nu, inte i
en framtid.”

Mellanöstern. Teknikoptimism.
Trevligare att cykla i gröna städer
än att sitta i stinkande bilköer.
Billigare att producera egen el än
att köpa dyrt av elbolag. Allt blir ju
billigare och bättre, bara man orkar
ha ett perspektiv längre än fyra år!
Men inte skrämmas. Inte blotta
sig för anklagelser om att överdriva, vara domedagsprofet. Snarare
då – underdriva.
Som politiskt parti navigerar vi i
ett landskap där tonläget just nu är
enormt aggressivt. Ryggradsreﬂexen från oppositionens partier är
att sätta stopp för en ﬂygskatt med
misstroendevotum och kalla stöd
till klimatsmarta investeringar för
gigantiskt slöseri med skattemedel som ska jämföras med behov
inom varje tänkbar annan viktig
samhällssektor; medan man själva
skär med mångmiljardbelopp i
klimatbudgeten för att ha råd med
skattesänkningar.
SOM PARTI har vi anpassat oss till

det möjligas konst. Gjort allt vad vi
kan för att med förnuftsbaserade
argument få igenom så mycket
grön politik det bara går. Medan
jag ändå trott, trots motståndet,
att ledare för politiska partier
något så när har fattat vad som är
på väg att hända. Att man ändå
förstått riskerna med havsnivåhöjning, avmattning av Golfströmmen eller det enkla faktum att om
vi inte gör något åt utsläppen så

riskerar Sverige att få ett 5–6 grader
varmare klimat i slutet av det här
århundradet. Att man tänkt att
man har längre tid på sig, att man
med öppna ögon varit beredd
att ta den risken, att dröja med
klimatomställningen.
Men när jag ser det yrvakna,
förvirrade moderata spinnet om
brandﬂygplan och elcyklar, och
rentav kritik mot meteorologer
som förklarar sambandet mellan torkan och skogsbränder och
klimatförändringarna så tänker jag
att de nog inte har det, alls. De vet
inte. Kanske de trott att Miljöpartiet överdrivit miljöhoten för sin
egen vinnings skull? Så tänker förstås den som gör allt för maktens
skull. Men vi har inte fört fram de
här sakerna för att vi är miljöpartister. Vi är miljöpartister för att det
är såhär.
OCH NU HAR JAG bestämt mig. Jag
tänker inte längre vara tyst. Jag
tänker inte längre underdriva det
existentiella hot mot mänskligheten vi står inför precis just nu,
inte i en framtid. Mat växer inte
på ICA: Sverige är inte osårbart,
inget land är det. Vi är snart åtta
miljarder människor på den här
planeten som ska samsas om
resurserna. Om skördarna slår fel i
Europa – varifrån ska vi importera?
Från USA? Trump kommer sätta
America First. Ska vi köpa upp
maten från Afrika, eller Asien – låta

andra, fattigare människor svälta?
Klimatﬂyktingar? Hur ska vi hantera en situation när länder sjunker
i havet, skogar brinner, orkaner slår
sönder, torkan dödar?
Ja, jag säger nu som det är. Det
varmare vattnet i Atlanten gör just
nu att det arktiska istäcket äts upp
underifrån. Vad som händer vid ett
isfritt Arktis är att vattnet värms
upp ytterligare. Vid någon grads
uppvärmning av haven förutspås
att frusen, vilande metangas frisätts från de djupa havsbottnarna,
en gas som är mer än 20 gånger
mer potent växthusgas än koldioxid. Mängder av metan ﬁnns också
i den sibiriska tundran, den som
just nu brinner.
ORD LEDER TANKEN. Ord ger oss
en bild av verkligheten, det vet
varenda politisk strateg. Den som
myntade begreppet växthuseffekten kanske tänkte sig något varmt,
och instängt och svettigt. Men ett
växthus är också grönt. Prunkande
fullt med grönsaker och blommor.
Tänk om det rätta ordet för det vi
orsakat inte alls är växthus, utan
bastu. Det är inte ett växthus, utan
en torr bastukupol som just nu
lägrat sig över norra halvklotet.
Med miljoner ton metan som frigörs från havsbottnar och sibiriska
tundran, utan albedo-effekten från
Arktis iskalott, med utﬁskade hav
fulla av plast, vad har vi då? Inte
ett växthus dignande av grön-

Svenska Dagbladet
2018-04-06

ETC
2018-08-02

Expressen
2018-08-24
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Vem syntes mest?

Politiker dominerade
– men Greta är raket
ändring jämfört med året innan då fyra av partiledarna
hamnade utanför topp tio. Först på tionde plats kommer
miljöminister Karolina Skog (S). En förklaring kan vara valrörelsen under sommaren och början av hösten, där klimatet
blev en stor fråga, och partiledarna syntes mer än vanligt i
media.

Det är våra politiker – och framför allt par
tiledare – som dominerar listan över vilka
som syns mest i klimatdebatten. Endast en
person på topp-15-listan är icke-politiker:
16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg.

D

et är statsminister Stefan Löfven (S) som toppar
listan över vilka som syntes mest i klimatdebatten
2018. Han är tätt följd av vice statsminister Isabella
Lövin (MP), som toppade listan året innan.

Raketen på årets lista är miljöaktivisten Greta Thunberg,
som trots att hon först i augusti inledde sin skolstrejk utanför
riksdagen går rakt in på elfte plats på årets lista.
Efter henne, på plats 20, är det Johan Rockström, chef för
Potsdam Institute for Climate Impact Research, som är
förste icke-politiker, följd av Svante Axelsson, Fossilfritt
Sverige på plats 23, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, på plats 25, och Matias Goldmann,
Fores på plats 26. l

På tredje plats finns oppositionsledaren Ulf Kristersson (M),
som klättrar från tolfteplaceringen. Hans företrädare Anna
Kinberg Batra låg 2017 på sjunde plats.
Efter dem kommer övriga partiledare, vilket är en för-

De syntes mest i klimatfrågan 2018
Plats*

Namn

Företag/organisation/politiker

1 (2)

Stefan Löfven

Statsminister

Artiklar

Trend**

10 699

2 196

2 (1)

Isabella Lövin

f.d. Klimat- och biståndsminister

9 201

−65

3 (12)

Ulf Kristersson

Partiledare M

5 797

4 042

4 (4)

Annie Lööf

Partiledare C

5 720

2 557

5 (3)

Gustav Fridolin

f.d. Språkrör MP

4 375

905

6 (13)

Jimmie Åkesson

Partiledare SD

4 254

2 655

7 (10)

Jan Björklund

Partiledare L

4 019

2 158

8 (14)

Jonas Sjöstedt

Partiledare V

3 150

1 821

9 (16)

Ebba Busch Thor

Partiledare KD

3 124

2 076

10 (5)

Karolina Skog

f.d. Miljöminister

2 988

−5

11 (NY)

Greta Thunberg

Miljöaktivist

2 213

2 213

12 (NY)

Magdalena Andersson

Finansminister

2 157

−1 760

13 (6)

Ibrahim Baylan

f.d. Samordnings- och energiminister

2 117

−732

14 (8)

Sven-Erik Bucht

f.d. Landsbygdsminister

2 060

−78

Margot Wallström

Utrikesminister

1 876

−584

15 (NY)

*Förra årets placering inom parentes. Längre lista på sidan 18. ** Jämfört med 2017.
Magdalena Andersson och Margot Wallström var ej med i mätningen 2017.
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Vem syntes mest?
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

18
18

ÅRET 2018

”Om utsläppen måste
upphöra, måste vi upphöra
med utsläppen. För mig är
det svart eller vitt. Det finns
inga gråzoner när det
kommer till överlevnad.
Antingen fortsätter vi som
civilisation – eller så gör
vi det inte. We have to
change.”

Aftonbladet
Aftonbladet
Söndag
december2018
2018
Söndag
3030
december

GRETA, 15,
FÅR HELA
FN ATT
LYSSNA

Greta Thunström, plats 11

INFLYTELSERIK Greta Thunbergs otroliga väg till internationellt känd klimatkämpe började med en skolstrejk i augusti.

Foto: HANNA FRANZÉN/TT

12 DECEMBER: Svenskan stjäl showen under klimatmötet

Malena Ernmans dotter
Hennes osannolika resa till den
internationella scenen började
i augusti. Då bestämde sig Greta
– som för övrigt är dotter till sångerskan Malena Ernman – för att
skolstrejka. Varje fredag satte hon
sig utanför riksdagshuset i Stockholm för att rikta fokus på klimatfrågor.
– Det jag ville uppnå med strej-

ken var att få uppmärksamhet i media och att det skulle skrivas om klimatfrågan. Det har
jag lyckats med lite
i alla fall, sa hon till
Aftonbladet i september.
Att hon uppmärksammades kan man
lugnt säga. Innan
året var slut hade
Greta Thunberg utsetts till en av världens mest inflytelserika tonåringar av
Time
Magazine,
hyllats av politiker
som USA-senatorn
Bernie Sanders och
Hollywoodstjärnor som Leonardo
DiCaprio, stulit showen under ett
FN-toppmöte – och blivit omskriven i media över hela världen:

När jag ser
rubrikerna
i tidningarna
så tror jag
nästan
att det är
någon som
har photo
shoppat in
mitt namn

– Det känns otroligt.
När jag ser rubrikerna
i tidningarna så tror jag
nästan att det är någon
som har photoshoppat
in mitt namn i alla artiklar, sa Greta.

Foto: TWITTER

n I början av december samlas representanter för 196 länder i polska Katowice för ett FN-toppmöte
om klimatfrågor. Men det mest
uppmärksammade talet som hålls
under det långa mötet kommer inte från någon mäktig politiker – utan från en svensk, 15-årig skoltjej:
– Eftersom våra politiska ledare
uppträder som barn, så måste vi ta
det ansvar som de borde tagit för
länge sen, säger Greta Thunberg
och möts av applåder.

Nya regler

Hur gick det på
klimatmötet i övrigt
då? Jo, efter långa
förhandlingar enades
man om en gemensam
regelbok för hur Parisavtalet från 2015 ska
följas i praktiken.
Regelboken som nu
antogs innebär bland
annat att det kommer
att vara bindande att
rapportera utsläppsminskningar,
och syftet är att hålla den globala
temperaturhöjningen under 2,15
grader till år 2100.

Aftonbladet
2018-12-30

PÅVERKAR MAKTEN Bilden från Twitter visar Greta Thunberg
bredvid FN-chefen själv, generalsekreterare António Guterres.

5 DECEMBER

Fred i Jemen ska
förhandlas i Sverige
n Jemens saudistödda
regering och de shiamuslimska Huthi-rebellerna inleder
FN-ledda fredssamtal på
Johannesbergs slott utanför
Rimbo i Uppland om det
pågående inbördeskriget.

Johannesbergs slott.

Foto: TT

Foto: TT

december
8 DECEMBER

Här är artisterna vi lyssnade mest på 2018

n Streamingtjänsten
Spotify tillkännager vilka
artister som vi lyssnat mest
på under 2018. Amerikanen Drake toppar listan,
med hela 8,2 miljarder lyssningar över hela världen.
Efter honom följde Post

Malone, J Balvin, Ed
Sheeran och XXXTentacion
(som mördades under året,
blott 20 år gammal). Här
hemma lyssnade vi mest
på vår svenske superstjärna Tim ”Avicii” Bergling,
som dog i april.

Drake.

Post Malone.

”För första gången på ett år
tionde ökar antalet hungriga i
världen till över 800 miljoner.
Och Afrika hotas av en armé –
inte en mänsklig, utan ett det
allvarliga skadedjuret armé
larven, som har migrerat från
USA. Den nådde Nigeria 2016,
och finns nu i 40 länder. Grödor
som föder 200 miljoner är ho
tade. Nigeria och Tanzania kan
förlora mer än halva sin skörd.”
Johan Rockström, plats 20

J Balvin.

Ed Sheeran.

NYHETER
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Di KRÖNIKA JOHAN ROCKSTRÖM
n

Johan Rockström är professor i miljövetenskap
vid Stockholms universitet och chef för
Stockholm Resilience Centre.

E-post: johan.rockstrom@su.se Telefon: 08-573 650 00

Miljöhotet större än krigshotet

E

tt väpnat angrepp på
Sverige är ”osannolikt” eller
”kan det inte uteslutas”. Det
är riskbedömningar som har
riktat stort fokus på att åter
uppbygga det svenska försvaret för att
möta ett växande hot från ett instabilt
Ryssland. Jag har stor respekt för detta.
Samtidigt råder det stor vetenskaplig
konsensus om att det inte är osannolikt
att vi riskerar social kris i samma skala
som krig om vi fortsätter orsaka global
uppvärmning och utarmning av eko
system. Tyvärr går det inte att utesluta
att vi destabiliserar hela planeten.

Enkelt uttryckt: miljökatastrof är en
sannolik risk och krig är en osannolik
risk. Låt oss därför lösa miljökrisen.
Det är dags för ett Folk & Planet i Åre
för att matcha Folk & Försvar i Sälen.
Insikten om planetens kris växer
snabbt. Under Världsekonomiskt
forum i Davos satte globala miljörisker
rekord i världselitens bedömning av de
största hoten mot näringsliv och eko
nomi (”Global Risk Report” 2018). Med
undantag för en deltagare handlade

KRÖNIKOR:

mötet om hur världen måste samarbeta
globalt för att navigera en ”fractured
world” inom ramen för en stabil planet.
Och under ytan växer oron.
Kopplingarna mellan konflikt,
klimatförändringar och miljöförstö
relse är komplexa. Krig, våld och ter
ror sker i en sörja med etniska, religi
ösa och politiska förtecken i miljöer av
misär, orättvisa och korruption. Men
i denna gryta av sociala vändpunkter
måste vi i dag addera ekologiska vänd
punkter. Och det hettar till allt oftare.

”Miljö
katastrof
är i dag en
sannolik
risk och
krig är en
osannolik
risk.”

I Västafrika är sambanden mellan

Krisen i Darfur i västra Sudan 2003

klimatförändringar och konflikt mer
osäkra. Men faktum kvarstår: Boku
Harams och ISkopplade gruppers
våldsspiraler i Mali, Nigeria och Niger
sker i regioner där nomader och bönder
från olika etniska grupper kolliderar när
torka och matbrist tvingar dem in på
varandras territorier.
Iran 2017. Våldsamma protester mot
regimen. Utan tvekan ett uppror mot
korruption och dogmatism. Men
ohållbar utveckling bidrar troligen
starkt. Iran har byggt 600 dammar
på 20 år, där dålig planering,

betecknas ofta som den första klimat
förändringskonflikten, där årtionden
av torka sammanflätades med politisk
kris. Sydsudan har fastnat i inbördes
krig och torka som har resulterat
i kritisk matbrist för fem miljoner.
Enligt FN blir det redan varma och
torra Nordsudan och Sydsudan allt
varmare under kommande årtion
den, vilket kan få skördar av majs
och sorghum att rasa med 70 pro
cent. Cyklerna av konflikt och torka
förutspås fortsätta.

MÅNDAGAR

Ryssland 2010. De värsta skogs
bränderna i landets historia. 55 000 dör,
framför allt av röken. Vladimir Putin
inför exportförbud på spannmål. Världs
marknadspriset för mjöl skjuter i höjden.
Samtidigt sätter en grönsaksför
säljare i Tunis eld på sig själv. Videon
från detta skri av förtvivlan blir gnistan
till den arabiska våren. I Kairo reser sig
en ung befolkning mot regimen där
sociala klyftor och stigande brödpriser
var utlösande faktorer.

PÄR NUDER
SARA ÖHRVALL
JOHAN ROCKSTRÖM

TORSDAGAR

korruption och 14 år av torka har gjort
många oanvändbara. Bönder ger upp
och flyttar till städernas arbetslöshet.
Det är samma trend som i Syrien, där
inbördeskriget föregicks av fyra år av
den värsta torkan i landets historia, som
tvingade bönder att överge sina byar
och fly in till städer som Homs och
Aleppo. Resten är, som vi vet, historia.
Ovanpå detta senaste nytt på

matfronten. För första gången på ett
årtionde ökar antalet hungriga i världen
till över 800 miljoner. Och Afrika hotas
av en armé – inte en mänsklig, utan ett
det allvarliga skadedjuret armélarven,
som har migrerat från USA.
Den nådde Nigeria 2016, och finns nu
i 40 länder. Grödor som föder 200 mil
joner är hotade. Nigeria och Tanzania
kan förlora mer än halva sin skörd.
Varje social explosion i världen hotar
stabiliteten i välfärden här hemma.
Det är svårt att belägga kopplingarna
mellan klimat, miljö och konflikt. Men
håll med om att det börjar bli en något
för lång rad av indicier för att skaka av
sig det hela som osannolikt.
EMMA STENSTRÖM
MICHAEL STORÅKERS
MARIA BORELIUS

DU BETALAR VÄL INTE
FÖR MYCKET?

Dagens industri
2018-02-05

MILJÖ

TILLGÄNGLIGHET

15

Det lönar sig även
ekonomiskt att tänka
miljömedvetet

När du har nära till
närmaste station slipper
du dyrbara omvägar

PRODUKT

Med miles drivmedel tar du
dig längre och sänker
dina kostnader

DITT
FÖRETAG
SÄKERHET

När vi tänker på säkerheten
slipper du kostsamma
överraskningar

EASY VISITS

ADMINISTRATION

Att slippa krånglig
administration kan leda
till stora besparingar

Det ska alltid vara bekvämt
och tidseffektivt att
stanna till hos oss

Dina transportkostnader handlar inte bara om
priset på drivmedel, utan om allt som i slutändan
påverkar företagets ekonomi. Som kund hos oss
kan du sänka de totala transportkostnaderna för
ditt företag.
Läs mer på www.circlek.se/totalkostnad eller
kontakta oss på 08-429 63 00.

Vilka skrev mest?

Vimmerby tidning ökar
mest – men DN toppar
utan Vimmerby tidning, som tredubblade sin klimatbevakning och snittade på nästan två artiklar om dagen i ämnet.
En förklaring kan vara de omfattande bränder som drabbade
tidningens utgivningsområde under den heta sommaren
2018.

Dagens Nyheter är den tidning som skrev
allra mest om klimatet 2018. På andra plats
kommer Svenska Dagbladet. Men det är två
lokaltidningar som ökat mest.

N

ästan 2 500 artiklar skrevs om klimatet i Dagens
Nyheter under året. Det är en ökning med 64 procent
jämfört med året innan.

Även Mitt i-tidningarna, som ger ut gratistidningar i kommunerna i Storstockholm och stadsdelarna i Stockholms
stad, mer än fördubblade sin bevakning, bland annat ökade
man fokus på klimatfrågan i samband med valet.

Därefter kommer Svenska Dagbladet som publicerat 2 076
artiklar om klimatfrågan –i snitt mer än fem om dagen.

Även Dagens ETC ökar bevakningen med 50 procent, och
förflyttar sig från placering 30 till plats 17. l

Expressen har under året ökat klimatbevakningen med 88
procent jämfört med 2017, och hoppar upp från plats 20 till
plats 6, och går om Aftonbladet på plats 9. En förklaring är
specialsatsningen Expressen Klimat, som drogs igång i samband med FN:s klimatmöte i Bonn i november 2017.

Regionalt
Rank

På tio-i-topp-listan återfinns flera av de större lokaltidningarna som Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och UNT, som alla
ökat bevakningen betydligt.
Ökade mest gjorde dock inte någon av storstadstidningarna,

Vilka skrev mest om klimatet?

Region

Artiklar

Trend*

1

Västra Götalands län

8 166

63 %

2

Skåne län

8 152

32 %

3

Kalmar län

3 521

59 %

4

Östergötlands län

3 512

17 %

5

Västerbottens län

2 911

8%

6

Södermanlands län

2 886

34 %

7

Norrbottens län

2 766

17 %

8

Dalarnas län

2 570

37 %

Artiklar

Trend*

9

Uppsala län

2 418

18 %

Dagens Nyheter

2 416

64 %

10

Gävleborgs län

2 399

45 %

Svenska Dagbladet

2 076

68 %

11

Stockholms län

2 310

70 %

Sydsvenskan

1 430

37 %

12

Hallands län

2 099

59 %

Göteborgs-Posten

1 311

49 %

13

Jönköpings län

2 069

35 %

Helsingborgs Dagblad

1 307

38 %

14

Värmlands län

1 690

44 %

Expressen

1 249

88 %

15

Blekinge län

1 678

20 %

Upsala Nya Tidning

1 237

29 %

16

Västernorrlands län

1 476

30 %

Sveriges Radio

1 209

14 %

17

Gotlands län

1 420

58 %

Aftonbladet

1 179

20 %

18

Örebro län

1 223

56 %

Folkbladet

1 123

16 %

19

Västmanlands län

1 208

40 %

OBS – Mätmetoden är något annorlunda jämfört med
förra årets rapport. Se mer på sid 3. Hela topp-35-listan
på sid 19.

20

Jämtlands län

1 198

35 %

21

Kronobergs län

1 197

19 %

Tidning

* Jämfört med 2017.

* Jämfört med 2017.
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Anna Körnung,
chefredaktör Mitt i

Peter Wolodarski,

chefredaktör Dagens Nyheter
DN toppar 2018 listan som den tidning som skriver mest
om klimatet. Vad är förklaringen?
– Vi har medvetet pekat ut ett antal ämnen som är extra
viktiga för DN:s redaktion att prioritera, och där ingår det vi valt
att kalla ”världen ställer om”. Det innebär en bred och kvalitativ
belysning av frågor kring hållbarhet, omställning och klimat. Det
är inte ett ämne som en reporter eller en redaktion ska ta sig
an, utan det ska ske ”tvärvetenskapligt” över redaktionsgränserna och innefattar såväl våra granskningar som bevakning
av inrikes, utrikes, Stockholm och ekonomi, för att ta några
exempel. Sedan har vi gjort en specialsatsning på tågresor, lite
vid sidan av det redaktionella. Intresset har varit enormt och
satsningen växer med flera resor under 2019.
Hur resonerar DN kring rese- och biljournalistik i förhållande till klimatfrågan? Och hur ser man på annonser
för till exempel flygresor och bilar?
– På reseområdet minskar vi på antalet långresor med flyg
och försöker ge läsarna alternativa resformer när sådan finns,
och inom motor är det stort fokus på branschens omställning
med till exempel el- och hybridbilar istället för bensinslukande
jättemotorer.
– Även på annonssidan sker en diskussion om hur man
ska anpassa sig till den samhällsomvandling som sker. Det
handlar inte om att det är stopp för annonser om flygresor
eller konsumtionsvaror, men vi för en dialog internt och med
annonsörerna hur man kan förändra saker och ting i tider av
omställning.
Det finns kritik som går ut på att man i det offentliga
samtalet och i media har ett alltför stort fokus på individens ansvar. Men de stora effekterna för klimatet skulle
ju snarare fås av politiska och ekonomiska beslut, fattade av regeringen, kommunerna och av näringslivet. Hur
resonerar man kring detta i klimatbevakningen på DN?
– Det ena utesluter inte det andra. Som journalister är det
vår uppgift att bevaka såväl staters och storföretagens roll i
klimatfrågan som hur man som individ agerar och kan agera. l

17

Antalet artiklar om klimatet i Mitt i har ökat med 245 procent 2018 jämfört med året innan. Vad är förklaringen?
– För vår del handlar det inte så mycket om att vi satsat på
en kompetensutveckling specifikt inriktad på klimat utan en
medveten satsning
på de frågor som
engagerar våra läsare
mest. Och förra året
var det ju verkligen ett
ämne som berörde och
var relevant för läsarna,
även på lokal nivå.
– Detta blev extra
tydligt inför valet då
klimatfrågan fick extra
fart i samband sommarens torka.
Vilka ämnen har ni
skrivit mest om?
– Utifrån den varma
sommaren beskrev vi
torkan, vattenbristen
och bränderna. Andra
frågor som engagerat
våra läsare mycket är
grön energiproduktion, som solceller,
och omställningen till
mer klimatsmart mat
för barn i förskola och
skola. l

Christoffer Nielsen,
ansvarig utgivare
Vimmerby tidning

Vimmerby tidning skriver fyra
gånger så mycket om klimatfrågan
som 2017, vilket är den största ökningen av alla nyhetstidningar.
Vad är förklaringen?
– Vi har inte medvetet ökat
bevakningen, men vi följer
läsarintresset. Det är
väldigt många av våra
läsare som intresserar
sig för klimatet idag. l

Appendix och listor

De syntes mest i klimatfrågan 2018
Plats

Namn

Företag/organisation/politiker

1 (2)

Stefan Löfven

Statsminister

Artiklar

Trend*

10 699

2 196

2 (1)

Isabella Lövin

f.d. Klimat- och biståndsminister

9 201

-65

3 (12)

Ulf Kristersson

Partiledare (M)

5 797

4 042

4 (4)

Annie Lööf

Partiledare (C)

5 720

2 557

5 (3)

Gustav Fridolin

f.d. Språkrör (MP)

4 375

905

6 (13)

Jimmie Åkesson

Partiledare (SD)

4 254

2 655

7 (10)

Jan Björklund

Partiledare (L)

4 019

2 158

8 (14)

Jonas Sjöstedt

Partiledare (V)

3 150

1 821

9 (16)

Ebba Busch Thor

Partiledare (KD)

3 124

2 076

10 (5)

Karolina Skog

f.d. Miljöminister (MP)

2 988

-5

11 (NY)

Greta Thunberg

Miljöaktivist

2 213

2 213

12 (NY)

Magdalena Andersson

Finansminister (S)

2 157

-1 760

13 (6)

Ibrahim Baylan

f.d. Samordnings- och energiminister (S)

2 117

-732

14 (8)

Sven-Erik Bucht

f.d. Landsbygdsminister (S)

2 060

-78

Margot Wallström

Utrikesminister (S)

1 876

-584

16 (9)

Mikael Damberg

f.d. Näringsminister (S)

1 618

-378

17 (NY)

Alice Bah Kuhnke

f.d. Kultur-, samfunds-, och demokratiminister (MP)

1 519

338

18 (11)

Per Bolund

Finansmarknads- och konsumentminister (MP)

1 340

-442

19 (NY)

Morgan Johansson

Justitieminister (S)

1 309

72

20 (23)

Johan Rockström

f.d. Chef Stockholm Resilience Centre

1 239

566

21 (27)

Maria Malmer Stenergard

Riksdagsledamot och miljötalesperson (M)

1 196

686

22 (NY)

Peter Hultqvist

Försvarsminister (S)

1 017

-305

23 (15)

Svante Axelsson

Naturskyddsföreningen

936

-212

24 (18)

Rickard Nordin

Energipolitisk talesperson (C)

832

-103

25 (21)

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen

707

-5

26 (19)

Mattias Goldmann

vd, Fores

690

-131

27 (20)

Kristina Yngwe

Miljöpolitisk talesperson (C)

663

-110

28 (NY)

Ann Linde

f.d. Handelsminister (S)

626

-643

29 (NY)

Ardalan Shekarabi

Civilminister (S)

611

-87

30 (24)

Jens Holm

Riksdagsledamot (V) + ledamot miljö- och jordbruks
utskottet. Miljöpolitisk talesperson

574

7

31 (42)

Håkan Wirtén

Generalsekreterare WWF

523

190

32 (28)

Jonas Paulsson

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

485

-15

33 (NY)

Maria Gardfjell

Kommunalråd i Uppsala (MP)

458

263

34 (45)

Johan Ehrenberg

VD på ETC/Egen el

430

115

35 (46)

Anders Wijkman

Debattör och författare

410

106v

15 (NY)

* Jämfört med 2017.
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Appendix och listor

De skrev mest om klimatet 2018
Placering

Källa

1

Dagens Nyheter

Artiklar
2 416

2

Svenska Dagbladet

2 076

3

Sydsvenskan

1 430

4

Göteborgs-Posten

1 311

5

Helsingborgs Dagblad

1 307

6

Expressen

1 249

7

Upsala Nya Tidning

1 237

8

Sveriges Radio

1 209

9

Aftonbladet

1 179

10

Folkbladet

1 123

11
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Vinjett

Varmare klimat
– iskall nyhet?
– en rapport om klimatet i svensk media
För femte året i rad har biståndsorganisationen Vi-skogen gett Retriever i
uppdrag att undersöka hur svenska medier skriver om klimatförändringarna.
Analysen bygger på nästan 300 000 artiklar i tryckt press och på webben.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder och bondeorganisationer arbetar
med att bekämpa fattigdom och förbättra klimatet. 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 123 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya.
www.viskogen.se

