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– iskall nyhet?
2020

Förord


Aldrig någonsin har
det skrivits så mycket
om klimatet

N

u har det hänt – under 2019 var klimatet
den största frågan i svensk media, alla
kategorier. Under året nästan fördubblades
rapporteringen jämfört med 2018, till över
150 000 artiklar.

Inte särskilt många gånger under ett helt år. Men å andra
sidan en rejäl ökning från fyra artiklar 2018. Och
när ska rapporteringen om de som drabbas hårdast av
klimatförändringarna komma ikapp?
Vi-skogen arbetar i länder där klimatförändringarna

Men förändringar kan ske snabbt. I skrivande stund be-

varit en bister verklighet under många år. Där bönder
kämpar för att hitta sätt att få grödor att växa under
alltmer extrema och oförutsägbara
förutsättningar, med torka och skyfall. Vi-skogen arbetar med att utbilda
småskaliga bönder i hållbara jordbruksmetoder och trädplantering – ett sätt att
skapa motståndskraft i samhällen och
hjälpa människor att minska fattigdom
trots utmaningarna.
På sidan sex i rapporten pratar Anna
Roosvall, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet, om klimat(o)rättvisa.
Hur de redan mest utsatta är de som drabbas hårdast av
klimatförändringar och samtidigt är de människor media
tenderar att rapportera minst om.
Under 2019 gjorde de svenska mediehusen stora satsningar på klimatredaktioner och klimatreportrar. Vi ser
nu därför hoppfullt på att klimaträttvisan ska ta större
plats i medierapporteringen framöver! l

finner vi oss mitt i den globala coronakrisen. En kris som
har drabbat människor över hela
världen och som nu dominerar våra
medier. Över 360 000 artiklar eller
inslag om corona har publicerats
fram till mitten av april i svensk
media. Det vill säga mer än dubbelt så många artiklar som skrevs
om topp-ämnet klimatet under
hela 2019.
Hur året utvecklas och hur krisen kommer att påverka
klimatet och den fortsatta rapporteringen om klimatet, får
vi återkomma till i nästa års rapport. Vi vill dock flagga
reda nu för att inte glömma klimatet i coronadebatten!

”När människor
själva upplever förändringar i klimatet
kommer frågan
också närmare.”

I Sverige var det sommaren 2018 som fick klimatför
ändringarna att bli verklighet för många. När människor
själva upplever förändringar i klimatet kommer frågan
också närmare. 2018 års rekordvarma sommar med torka
och bränder gjorde att klimatfrågan seglade upp som en av
de viktigaste valfrågorna 2018. Något som lade grunden
för det ökade intresset 2019.
Klimatförändringar diskuterades länge i Sverige som
något som kanske skulle ske i framtiden. Det var skälet till
att Vi-skogen för sex år sedan bestämde sig för att under
söka hur frågan skildrades i svensk press, och få fler att se
att mer behöver göras.
Nu har något hänt i medierapporteringen – och det

med besked. Aldrig någonsin har det skrivits så mycket
om klimatet som under 2019. Men är det tillräckligt
och hur ser fokus på lösningar ut? Begreppet natur
baserade lösningar omnämns 94 gånger under 2019.

Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen

2

Hur mycket skrevs det om klimatet?

Varmare klimat
– stekhet nyhet?
I förra årets rapport skrev vi att klimatet
var en hetare nyhet än någonsin. Under
2019 nästan fördubblades rapporteringen
jämfört med 2018. En dramatisk ökning och
klimatet är därmed årets överlägset största
nyhetsämne i svensk media. Så om inte
stekhet, i alla fall het.

P

ubliciteten kring klimatet är intensiv och konstant över
året, med totalt över 150 000 artiklar. Orsakerna är
flera. Den ökade medvetenheten i samhället hos såväl
privatpersoner som företag och politiker, skapar en större
efterfrågan hos mediekonsumenter att läsa om frågan.

När människor själva upplever förändringar i klimatet
kommer frågan också närmare. 2018 års rekordvarma
sommar med bränder och torka gjorde att klimatet seglade
upp som en av de viktigaste valfrågorna 2018. Detta lade
grunden för det ökade intresset 2019.
Mediehusen har också gjort satsningar på klimatredaktioner och klimatreportrar under året. Naturligtvis har
även klimata ktivisten Greta Thunberg bidragit till klimat
frågans mediala genomslag.
På andra plats, med mindre än hälften så många artiklar, återfinns publiciteten om Brexit. Brexit slår i sin tur
EU-valet med drygt 10 000 artiklar. l

ETC
2019-09-28

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

Antal artiklar
41 875
53 852
52 426
61 121
84 647
145 824

Trend
29%
−3 %
17 %
38 %
72 %

År
2019

Antal artiklar och inslag (ink. etermedia)
152 326
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De största nyhetshändelserna

Greta-effekten
2019 är alltså året då klimatet till slut ligger i
topp i den svenska medierapporteringen. En
av förklaringarna stavas Greta Thunberg.

De största nyhetshändelserna under 2019
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

G

reta Thunbergs skolstrejker, som började utanför
svenska riksdagshuset 2018, sprids till allt fler länder
med rörelsen ”Fridays for future”. Klimatturnén, där
hon besöker flera europeiska länder för att protestera mot
bristen av politiskt engagemang i klimatkrisen, genererar de
största klimatdemonstrationer världen hittills sett. Över fyra
miljoner människor världen över uppskattas till exempel ha
deltagit i strejkerna 20 september 2019.
Fridays for future kräver bland annat att länderna ska agera
i linje med Parisavtalet och IPCC-rapporten. Att tydliga
tidsplaner ska utarbetas i varje land och av EU för att säkra
att klimatmålen uppfylls.
Den 14 augusti 2019 seglar Greta Thunberg till USA för
att hålla ett historiskt tal den 23 september på FN:s klimat
möte i New York. Efteråt ekar ”How dare you” i klimatmanifestationer runt om i världen.

Nyhetshändelse
Antal artiklar/inslag
Klimatfrågan
152 326
Brexit
70 569
EU-valet
58 935
Flyktingfrågan
54 586
Gängvåld
53 364
Nobelpriset
39 956
Melodifestivalen
38 512
Januariöverenskommelsen
38 372
Syrienkonflikten
23 770
Fotbolls-VM
23 389
Penningtvätt i bankerna
21 401
Metoo
20 689
Eurovision Song Contest
15 017
Integrationsfrågan
12 742
Riksrätt i USA
7 249
SAS-strejk
6 092
Branden i Notre-Dame
4 525
Rysslandsutredningen
4 444
Vinter-OS 2026-ansökan
4 143
Dödsskjutningarna i El Paso och Dayton 3 467

Greta Thunberg blir under 2019 en av de mest inflytelserika svenskarna någonsin och i december utses hon av
ansedda tidskriften Time Magazine till Årets Person.
Årets 9 bästa nyheter - för klimatet på jorden

FN:S KLIMATKONFERENS, COP 25

40 e

Resultatet av klimatmötet, som hölls i Madrid, blev en
besvikelse då länderna inte kunde enas om utsläpps
handel. Däremot kom man överens om att klimatlöften
ska skärpas löpande i stället för att bara förnyas.

ONSDAG 25 DECEMBER 2019

˚rets 9 bästa nyheter – för klima
MMm Trots temperaturökning
och andra miljöproblem finns
det positiva nyheter på
klimatfronten.
MMm Vad sägs om tomater
som odlas i spillvärme från
datacenter, plastflaskor som
ger t-banebiljetter i pant
och frigående ankor KLIMAT
i stället för kemikalier
för att bli kvitt skadedjur?
MMm Expressen klimat
Karin
har sammanställt nio Sörbring
saker som ger hopp.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS
EFFEKTER FORTSATT ALLVARLIGA

Mindre kemikalier vid risodling
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Ris kan vara en riktig klimatbov, både för
att det krävs mycket vatten när man odlar
det och för att det ofta används en hel del
kemiska bekämpningsmedel. Nu har risbönder
och forskare världen över samarbetat och
kommit fram till att frigående ankor kan hjälpa
till att hålla skadedjur borta. Bland annat gillar
dessa ankor att äta den så kallade äppelsnäckan som annars förstör skördarna för
bönder. Det gör det också mindre giftigt för
människorna som arbetar på åkrarna.
I Roms tunnelbanesystem kan man på försök byta returflaskor mot biljetter.
Foto: HENRIK ISAKSSON

Byt plastflaskor mot t-banebiljetter
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karin.sorbring
@expressen.se

Juli 2019 blir den varmaste månaden någonsin ur ett
globalt perspektiv och flera hundra mark- och skogsbränder
rasar på Grönland, i Sibirien och i Alaska samtidigt som issmältningen når nya rekordnivåer. En månad senare sätter
skogsbränderna i Amazonas ett nytt, dystert rekord, följt av
Australien som drabbas av mycket omfattande skogsbränder i slutet av året. l

Mindre kemikalier för risodlare och konsumenter när frigående ankor används för att bekämpa skadedjur. (Här
en risodlare från Kambodja).
Foto: AP

Rom erbjuder sedan i höstas tunnelbaneresenärer att byta återvinningsbara plastflaskor mot färdbiljetter. Man laddar ner
en app och matar in pantbelagda plastflaskor
i en av de automater som satts upp vid tre olika
tunnelbanestationer. 30 plastflaskor – värd
fem euro styck – behövs för en biljett. Testprojektet pågår i ett år.

Greta Thunbergeffekten
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Ett solenergiprojekt från African Development Bank ska
till år 2025 förse 250 miljoner människor i Sahel med
grön el.
Foto: COLOURBOX

Grön energi i Afrika
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I nuläget lever 64 procent av befolkningen
i Sahel (Senegal, Nigeria, Mauretanien,
Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Sudan,
Etiopien, Djibouti och Eritrea) utan el, vilket
påverkar utbildning, hälsa och näringsliv. Ett
solenergiprojekt från African Development
Bank ska till år 2025 förse 250 miljoner människor i detta område med grön el. Detta tros
kunna bidra till att människorna lyfts ur den
extrema fattigdomen.

Greta Thunbergs engagemang har fått
ett enormt genomslag och det har haft
en stor betydelse för
att klimatfrågan
rankas så högt och
påverkar den politiska debatten.
Nyligen utsågs
16-åringen som
uppmanar oss att
lyssna på klimatforskarna av Time
Magazine till ”Årets
person”.
Greta Thunberg utsågs i år till
”Årets kvinna” av Expressens
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
jury.

Expressen
2019-12-25
Den här ytan skulle vi kunna fylla
med erbjudanden som alla andra.

Men vi är inte som alla andra. Vi säljer överskottspartier av vitvaror, din grannes felköp och
andra returnerade julklappar. Våra varor är oftast returer. Kika ofta in i vår e-shop – varje vecka
får vi in massor av nya produkter genom samarbete med försäkringsbolag och e-handlare.
Handla klimatsmart på returhuset.se

S1
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Klimaträttvisa

Cyklonen Idai och skogsbränderna i Australien
Under våren 2019 drar cyklonen Idai fram
över södra Afrika och under slutet av året
och början av 2020 härjas Australien av extrem torka och bränder. Två klimatkatastrofer
i två olika delar av världen.

återkommer. Sjukdomar och lidande i katastrofens spår står
i fokus. Det rapporteras också om hur klimatförändringar
leder till nya slags flyktingar. Över 100 000 människor
befinner sig i läger efter Idai.
I Australien omkommer 33 människor i bränderna och up-

pemot 2 500 hem förstörs. Därtill beräknas en halv miljard
djur avlida. Över 12,6 miljoner hektar slukas av elden.
Medier rapporterar om att bränderna börjar ovanligt tidigt
och att de är rekordmånga till antal. Dödsfall rapporteras och
enskilda berättelser publiceras om människor som drabbats.
Fokus också på hur många som jobbar med bränderna och att
brandröken är farlig. Att koalorna hotas ger stora rubriker och
klimatprotester äger rum på många håll runt om i världen.

I

svenska medier skrivs knappt 2 000 artiklar om
cyklonen Idai under våren 2019. Rapporteringen om
skogsbränderna i Australien uppgår till drygt 9 500
artiklar från september 2019 till mars 2020. Över 5 000
artiklar skrivs i januari 2020.

Cyklonen Idai påverkar nästan två miljoner människor och
cirka 700 personer omkommer. I Moçambique rapporteras
att 500 000 hektar areal för grödor förstörts. Samtidigt
som människor sörjer sina döda och bygger upp sina hem,
försöker de komma igång med de förstörda jordbruken, för
att inte svälta resten av året. Vattnet har sköljt bort allt.
Medier rapporterar om höga dödstal och om lång väntan
på hjälp. Enskilda berättelser publiceras och FN vädjar om
stöd. Begrepp som ”katastrof”, men även ”klimatkatastrof”

Anna Roosvall, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet, pratar på nästa sida
om klimat(o)rättvisa. Om hur de redan mest utsatta drabbas
hårdast av klimatförändringarna – och samtidigt är de människor som media tenderar att rapportera minst om. l
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MOÇAMBIQUE. FN-chefen António Guterres kopplar katastrofen till klimatförändringarna

Cyklonen Idais
härjningar
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MOÇAMBIQUE
Antal döda: 447
Antal skadade: 1 500
Byggnader som skadats
eller förstörts: 33 600
Areal med skadade
grödor: 500 000 hektar
ZIMBABWE
Antal döda: 259
Antal skadade: 200
Antal hushåll som
tvingats lämna sina
bostäder: 16 000
MALAWI
Antal döda: 60
Antal skadade: 672
Antal hushåll som
tvingats lämna sina
bostäder: 19 328
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Källa: Reuters

En ung pojke i ett träd väntar på att bli räddad i den översvämmade, cyklondrabbade staden Beira i Moçambique.

Brandmän försöker skydda bostäder i förorten Charmhaven i New South Wales. Skogsbränderna i landets mest folkrika delstater, Victoria och New South Wales, har lett till mardrömslika situationer för de boende på flera håll.
Bild: NSW rural fire service

FOTO: THEMBA HADEBE/AP/TT

FN: Cyklonen Idai kan
vara ett larm om klimatet
Omkring 1,9 miljoner
människors liv har påverkats av den förödande
cyklonen Idai i sydöstra
Afrika och nära en halv
miljon människor har
tvingats lämna sina hem.
FN-chefen António
Guterres kopplar katastrofen till klimatförändringarna.

”ovanligt våldsam och utdragen storm”. Guterres
säger också att cyklonen är
”ytterligare en larmklocka
om farorna med klimatförändringarna”.
– Minst en miljon barn
behöver akut hjälp och det
antalet kan mycket väl stiga.
Vi är rädda att hela byar har
svepts bort i områden som vi
ännu inte nått, säger han till
reportrar.

Det finns rapporter om att
infrastruktur värd en miljard
dollar (drygt 9,2 miljarder
kronor) har förstörts, tillägger Guterres.

invånarna är somalier
som flytt från striderna i
hemlandet. Många av dem
har bott där sedan början av
1990-talet.
Nu har kenyanska regeringen bett FN ”påskynda
omlokaliseringen av flyktingar och asylsökande” i
lägret.
2016 slöts ett avtal där
tiotusentals flyktingar fördes tillbaka till Somalia när
regeringen beslutat stänga
lägret. Men 2017 stoppade en kenyansk domstol
stängningen. Eftersom det
specifikt skulle drabba somaliska flyktingar vore det

”olagligt, diskriminerande
och därmed grundlagsvidrigt”, enligt domstolen. (TT)

VF
2019-03-27
Han beskriver Idai som

Livshotande situationer
På tisdagen, elva dagar efter
att ovädret drog in över Moçambique, kämpar hjälparbetare fortfarande för att
greppa katastrofens omfattning och för att rädda liv.

– Vissa är i kritiska, livshotande situationer. Några
har sorgligt nog förlorat sitt
uppehälle, vilket är en tragedi men inte omedelbart
livshotande, säger Sebastian
Rhodes Stampa, koordinator
för FN:s samordningsorgan
för nödhjälp (OCHA), om de
drabbade.
Närmare 128 000 människor befinner sig i tillfälliga
läger i Moçambique, enligt

uppgifter från myndigheterna på måndagen.

risken för skogsbränder är
hög.
I kustkommunen Esposende evakuerades två skolor på tisdagen med anledning av rökspridning. Två
stora vägar i området har
stängts och 75 brandmän
deltar i släckningsarbetet.
I en annan brand i kommunen Oliveira de Azeméis,
något söderut, är över 300
brandmän på plats.
Väderförhållandena liknar dem som rådde vid en
förödande skogsbrand i Pedrogao Grande i juni 2017,
då 64 människor omkom
och över 250 skadades. (TT)

Misslyckat försök att häva
Trumps veto

”Tickande bomb”
FN:s livsmedelsprogram
(WFP) uppger att nära
500 000 människor tvingats bort från sina bostäder
i Moçambique, Zimbabwe
och Malawi.
Det officiella dödstalet
i Moçambique är just nu
447 människor men många

Tusentals invånare
flyr till stränderna

saknas ännu. Ovädret tog
dessutom minst 259 liv i
Zimbabwe enligt FN, och i
Malawi dog minst 60 människor i de skyfall som föll
innan Idai drog in.
Elhadj As Sy, chef för Röda
korsets och Röda halvmånens internationella federation (IFRC), varnade på måndagen för att ”vi sitter på en
tickande bomb”. (TT)

Minst två personer har omkommit och flera saknas i bränderna i Australien. I kustsamhället
Mallacoota fick omkring 4 000
människor fly till stranden för
att söka skydd.
Den australiska militären har
satts in för att bekämpa bränderna och hjälpa till med evakueringarna.

Göteborgs-Posten
2020-01-01
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UTRIKES I KORTHET.

Kenya vill
stänga jättelikt
flyktingläger
KENYA. Kenyas regering
vill ”inom en sexmånadersperiod” stänga det enorma
flyktinglägret Dadaab,
enligt dokument från FN:s
flyktingorgan UNHCR som
nyhetsbyrån AFP sett. Lägret har funnits i tre decennier, där finns nu omkring
230 000 människor och
tidigare försök att stänga
det har misslyckats.
Barn har fötts och blivit
vuxna i lägret. De flesta

Skogsbränder
rasar i Portugal
PORTUGAL. Två stora
skogsbränder härjar i
norra Portugal. Hundratals
brandmän – som vanligtvis är i beredskap från och
med maj månad – försöker
bekämpa elden.
Temperaturen har nått
28 grader på sina håll och
det finns inget regn i sikte.
Myndigheterna har nyligen
utfärdat varningar om att

USA. Det finns inte
tillräckligt mycket stöd i
det amerikanska representanthuset för att upphäva
president Donald Trumps
första veto.
Kongressen har tidigare
röstat för att upphäva det
nödläge som Trump utfärdade vid USA:s södra gräns
för att få finansiering till
bygget av en gränsbarriär,
det som också kallats en
mur. Trump lade då sitt

första presidentveto mot
kongressens beslut.
I ett försök att upphäva
vetot röstade 248 ledamöter i representanthuset ja
och 181 nej. Det krävs dock
två tredjedelars majoritet
för att upphäva presidentens veto. Det står med
andra ord fast och Trump
har fortsatt särskilda
befogenheter att omfördela
federala resurser.
Vid sidan av den politiska striden pågår flera
juridiska strider om det
utfärdade nödlägets giltighet. (TT)

Den australiska militären har satt
in flygplan, helikoptrar och fartyg
för att bekämpa bränderna och evakuera boende i de eldhärjade områdena. Regeringen har även vänt
sig till USA och Kanada för att få
specialisthjälp.
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Över 200 bränder rasar i delstaterna Victoria och New South Wales. Av
dem bedöms 16 vara så omfattande
att liv och egendom är i omedelbar
fara under nyårsaftonen. Bränderna
har nått flera samhällen, där byggnader förstörts i lågorna, och höga
temperaturer försvårar räddningsarbetet under en av de värsta dagarna hittills under brandsäsongen.
– Jag ber er alla att fokusera på
det som är viktigt nu, vilket är att
skydda liv och egendom, säger New
South Wales premiärminister Gladys Berejiklian vid en presskonferens.

Två personer har omkommit i samhället Cobargo i södra New South
Wales, som evakuerades tidigare
på dagen. De döda hittades i en

”

En pensionatsägare
spolade vatten runt
byggnaderna i två
dagar, med hjälp av
gästerna. Han bad
för sitt liv – trots
att han är ateist.

bostad, och ytterligare en person
saknas. I delstaten Victoria saknas
fyra personer.
De våldsamma terrängbränderna
i sydöstra Australien nådde också
kustsamhället Mallacoota i östra
Victoria, där dagsljuset förbyttes till
ett kusligt rödaktigt mörker under
morgonen.
David Jeffery driver ett pensionat i
staden, och har i flera dagar förberett sig för att bränderna skulle nå
Mallacoota. Gästerna har hjälpt till
med förberedelserna.
– Vi har spolat vatten i två dagar
runt byggnaderna, och blött ner
allting. Vi har jobbat som ett lag.
Gästerna har varit fantastiska, säger
han till TT.
När branden närmade sig evakuerades han och gästerna tillsammans
till en campingplats vid vattnet,
med omkring 4 000 andra turister
och invånare.
– Det finns en slags stenmur vid
vattnet där, det är oftast hettan som
dödar folk när du är på en öppen

plats, så vi blev tillsagda att vi skulle
hoppa ned i vattnet och ta skydd
bakom den.
Jeffery säger att han – trots att han
är ateist – och flera andra bad för sitt
liv, och strax innan fronten nådde
evakueringscentret slog vinden om
och drev den bort från platsen.
– Det bromsade precis innan den
nådde oss. Fronten tog sig fram,
men den kunde inte helt plöja ned
oss, berättar han.
– Vindarna som slog till 20 minuter efter att eldfronten passerat var
fasansfulla, hade de slagit till tidigare hade vi mer eller mindre varit
bortsopade från kartan. Jag vet inte
hur illa det hade blivit, säger han.
På eftermiddagen var det fortfa-

rande för osäkert att återvända till
hans pensionat.
– Jag hoppas att det är kvar, och
är det inte det så har vi i alla fall
överlevt, säger han.
– Men faran är inte över. Även om
brandfronten passerat så kommer
det fortfarande glödande flagor som
kan tända allt som ännu inte brunnit. Men det är inte förödande, det
kommer inte att hota våra liv.
Även på andra sidan delstatsgränsen, i New South Wales, har tusentals människor flytt till evakueringscentraler vid kusterna.

Gustav Sjöholm
TT

Människor i kustorten Ulladulla tar sin tillflykt till en sjö för att undkomma
elden.
Bild: Australian Broadcasting Corporation

Klimaträttvisa

Intervju
Anna Roosvall,

professor i Medie- och
kommunikationsvetenskap
på Stockholms Universitet
Vad betyder klimaträttvisa?
– När vi ser på klimatförändringar som en rättvisefråga, innebär det att vi ser på dem som en fråga om mänskliga rättigheter, ansvar och global jämlikhet. Klimatförändringar är globala,
de drabbar hela världen, men de drabbar olika delar av världen
på olika sätt och olika hårt.
– De som drabbas hårdast är ofta de som har bidragit minst till
förorenande utsläpp, samtidigt som de har sämst möjligheter
att göra något åt saken. Däri ligger orättvisan. Den gäller för
olika länder i världen och olika grupper.
– Klimaträttvisa handlar om flera saker. De som drabbas
hårdast har ofta inte bara sämst ekonomiska möjligheter att
tackla problemen, de är ofta även marginaliserade kulturellt
och politiskt. Det gäller till exempel minoritetsgrupper och
urfolk som ofta saknar erkännande av status och inte har
ordentlig politisk representation.
Varför ser det ut som det gör när man jämför hur olika
klimatkatastrofer skildras?
– Det är svårt att göra direkta jämförelser mellan olika typer
av katastrofer i olika delar av världen. Många faktorer skiljer
sig åt. Vissa delar av världen tenderar generellt sett att bara
förekomma i utrikesnyheter när katastrofer inträffar. Det gäller
särskilt vissa delar av Asien, Sydamerika och Afrika.
– Katastrofjournalistiken varierar sedan beroende på om det
finns fasta korrespondenter på plats, och hur många, vilket i
sin tur kan ha att göra med ekonomiska intressen och idéer om
kulturell närhet.
– Det finns också konventioner för hur det rapporteras från
olika delar av världen. Att till exempel mer politiska perspektiv
lyfts fram i bevakning av det som brukar kallas västvärlden,
medan vi kan möta mer exotiserande perspektiv i skildringar
från till exempel Afrika. Många försöker arbeta emot dessa
konventioner, men i viss mån lever de kvar. Detsamma gäller
fenomenet att göra det mesta – även människor – till siffror i
viss katastrofrapportering.

Foto: Svante Emanuelli

internationella klimatpolitiken tenderar att lyfta fram svenska
initiativ och personer.
– Att traditionella medier i allmänhet har svårt att integrera
transnationella perspektiv ställer till problem. Dels eftersom
klimatet är transnationellt, dels eftersom många etniska och sociala grupper som drabbas särskilt hårt också är det. Rättvisan
behöver kunna nå bortom nationsgränser, eftersom orättvisan
gör det, och medierna behöver kunna fånga detta.
– Det finns också en ”ni först”-princip i politiken. Att ett land
kräver att andra länder ska agera innan de själva går vidare
med sitt klimatarbete, vilket fördröjer vitala åtgärder. Klimaträttvisa handlar mycket om ansvar och eftersom traditionella
medier har till uppgift att hålla politiska ledare ansvariga, spelar
de en oerhört viktig roll utifrån ett rättviseperspektiv. Vissa
axlar denna roll, vissa gör det inte. l

Vad säger din forskning?
– Min forskning visar att nyhetsmedier inte bara är mer
intresserade av vissa geo-politiska områden än av andra, utan
också att så kallad ”domesticering” tillämpas i klimatbevakningen. Det innebär exempelvis att svenska beskrivningar av den
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Vilka skrev mest?

Strömstads tidning ökar
sin bevakning mest
drog igång i samband med FN:s klimattoppmöte i Bonn i
november 2017, men också att Expressen TV räknas in från
och med i år.

Nytt för 2019 års rapport är att etermedia
inkluderas i underlaget och det är Sveriges
Radios nyheter som toppar listan. Förutsättningarna för de olika medietyperna och
källorna skiljer sig dock åt och man ska vara
försiktig med att stirra sig blind på antalet
artiklar/inslag i en lista. Kanske är utvecklingen per källa det mest intressanta att följa.
Här utmärker sig Strömstads Tidning som
den tidning som ökat sin bevakning mest.

På fjärde plats på listan kommer förra årets listetta, Dagens
Nyheter, med 3 354 artiklar. En ökning med nära 1 000
artiklar jämfört med året innan. Värt att notera är att
Dagens Nyheters artiklar är något längre än genomsnittet
för medierna på plats ett till tre.
På tio-i-topp-listan återfinns några av de större lokaltidningarna som Göteborgs-Posten, Sydsvenskan och Helsingborgs
Dagblad – som alla återigen ökat bevakningen betydligt.

N

är etermedia inkluderas toppar alltså Sveriges Radios nyheter listan 2019, mätt i antal inslag/artiklar.
Värt att notera är dock att kanalen har specifika
förutsättningar med både nyheter på hemsidan och i etersändning – och i flera lokala kanaler. I antalet artiklar/inslag
räknas nyhetsinslag och nyheter från både eter-sändningar
och webbartiklar.

SVT:s nyhetssändningar i eter och nyhetsartiklarna på webben summerar in till en tionde plats. l

Vilka skrev/sände mest om klimatet?

Svenska Dagbladet är den tidning som skrev allra mest om
klimatet 2019. Därefter kommer Expressen, följt av Dagens
Nyheter och Aftonbladet. Under året som gick skrev Svenska
Dagbladet nästan 3 500 artiklar om klimatet. En ökning
med 67 procent från året innan.
Därefter kommer Expressen som, med 3 375 artiklar och
TV-inslag, mer än fördubblat sin klimatrapportering och
därmed hoppat upp från plats sex på förra årets lista. En
fortsättning på den uppåtgående utveckling Expressen gjort
sedan 2017, då de låg på plats 20 på listan. En förklaring till
denna raket-resa är specialsatsningen Expressen Klimat, som
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Placering

Källa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SR Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen
Dagens Nyheter
Aftonbladet
ETC
Göteborgs-Posten
Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad
SVT Nyheter

Antal artiklar/
inslag
4442
3460
3375
3354
3187
3108
2648
2568
2445
2259

Heta ämnen

Klimatet präglar 2019
också ett förändrat språkbruk av svenska medier, som väljer
att ersätta ordet ”klimatförändring” med ”klimatkris”.
The Guardian har tagit fram riktlinjer för vilka ord som
ska användas vid rapportering om klimatet. Istället för
klimatförändring eller global uppvärmning rekommenderas
ord som klimatkris, kilmatkollaps och global upphettning.
SVT:s Kulturnyheterna har pratat med några svenska
medier och ställt frågan om det finns några specifika riktlinjer för språket i rapporteringen om klimatet. Både TT,
SR Ekot och SVT uppgav att de inte hade några riktlinjer
för detta. Samtidigt är alltså klimatnödläge det uttryck som
redovisar störst ökning under 2019.

Klimatdebatten har präglat 2019 och gör
också tydliga avtryck i Språktidningens
och Språkrådets nyordslista, där flera av
orden handlar om klimatsituationen. Ola
Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet,
lyfter fram Gretaeffekten och klimatnödläge
som exempel.

Heta ord
KLIMATNÖDLÄGE

Klimatnödläge är det uttryck som redovisar störst ökning
under 2019 och är att betrakta som årets nyord (och raket) i
klimatrapporteringen. Uttrycket klimatnödläge går från att
användas i endast en (1) artikel under 2018, till att nämnas
i drygt 2 600 artiklar under 2019. I slutet av november
utnämner Oxford Dictionaries climate emergeny (klimatnödläge) till årets ord 2019.

KLIMATRÄTTVISA

Klimaträttvisa är ett av de ord som ökar allra mest i
användning under 2019. Från att endast registrerats i 89
artiklar under 2018 så används det i 1 161 artiklar under
2019. Begreppet får ordentlig spridning inför EU-valet i maj,
bland annat genom Vänsterpartiet som menar att de är det
enda partiet som vill tala om klimaträttvisa och klimatet i
förhållande till sociala och ekonomiska sammanhang. Nästa
publicitetstopp ser vi i samband med klimattoppmötet i New
York i september, då människor och företag över hela världen
ansluter sig till kampen för klimaträttvisa i den globala
klimatstrejken den 20 september.

KLIMATKRIS

Värt att notera är också ökningen av artiklar som innehåller
ordet klimatkris. Under 2018 stod det omskrivet i drygt
4 000 artiklar, men ökar under 2019 med över 300 procent
till över 18 600 artiklar. Ökningen hänger med största sannolikhet ihop med en ökad klimatrapportering i stort men

Svensk Klimatrapportering 2017–2019
Orkanen Irma
Ny klimatlag

Förslag om
flygskatt
Arbetet med att
nå klimatmål lyfts

USA lämnar
klimatavtalet

Bonn 2017
COP23

2017

2018
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Omfattande
skogsbränder i
Sverige

Heta ämnen

Heta ord

AGROFORESTRY

Gretaeffekten – den påverkan för ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg inspirerar till.
Uttrycket Gretaeffekten, som inte existerade 2018 men som
återfinns i 1 890 artiklar under 2019, är en raket under året.
Första gången Gretaeffekten nämns är i en DN-artikel i april
2019. Vid slutet av året har nyordet Gretaeffekten nämnts i
närmare 2 000 artiklar.

Det redaktionella bruket av ordet agroforestry har ökat med
drygt 40 procent under 2019, då det återfinns i 182 artiklar.
Dagens Nyheter tar upp vikten av agroforestry på ledarplats
i samband med IPCC:s senaste specialrapport. Det industriella jordbruket utarmar jorden och värmer upp planeten
konstaterar de. För att vända utvecklingen måste jordbrukare använda teknik som lämnar jorden i ett bättre skick än
före odlingen. Det kräver, bland annat, att träd och buskar
planteras tillsammans med grödor – så kallad agroforestry.

KLIMATSTREJK & FRIDAYS FOR FUTURE

BIOLOGISK MÅNGFALD

Greta Thunbergs klimatstrejkande växte till en internationell
folkrörelse under 2019, vilket resulterat i att både Fridays for
future och Klimatstrejk tar sig till toppen över årets hetaste
ord. Klimatstrejk nämndes i endast 413 artiklar under 2018,
men i drygt 7 300 artiklar under 2019, medan Friday for
future ökat från 155 artiklar 2018, till hela 5 580 artiklar
under 2019.

Nämns hela 10 880 gånger på redaktionell plats under 2019,
vilket är en ökning med 62 procent från 2018. Publicitets
toppen nås i maj med 1 662 artiklar och sammanfaller med
internationella dagen för biologisk mångfald.
En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de
kommande decennierna, skriver TT, med hänvisning till en
rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk
mångfald, IPBES. Dagens utrotning av arter har ett klart
samband med klimatförändringarna på jorden.

GRETAEFFEKTEN

KLIMATKOMPENSATION

2018 dubblerades förekomsten av ordet klimatkompensation
i redaktionell text till 1 700 artiklar och utsågs till en av årets
bubblare. Under 2019 används ordet än mer frekvent och
fokus på resor i allmänhet och flygresor i synnerhet, gör att
begreppet dyker upp i närmare 4 100 artiklar under året.

NATURBASERADE LÖSNINGAR

Begreppet naturbaserade lösningar går från att nämnas i
enbart fyra artiklar 2018 till 94 under 2019. Majoriteten
av artiklarna publiceras i september i samband med FN:s
klimattoppmöte för unga. l

FN:s klimattoppmöte i New York
Greta
Thunberg
inleder
klimatstrejk

Världens ledare
möts i Davos

Valupptakt
EU-valet

IPCC-rapport

Katowice 2018
COP24

“Global strike
for future” samt
cyklonen Idai

Val

2019
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Madrid 2019
COP25
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Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ord
Klimatkris
Vegansk
Biologisk mångfald
Klimatstrejk
Klimatneutral
Fridays for future
Klimatkompensation
Sittstrejka
Cirkulär ekonomi
Klimatnödläge

Antal artiklar 2018
4 178
9 182
6 399
413
2 207
155
1 712
621
2 484
1

Antal artiklar/inslag 2019
18 656
12 901
10 380
7 368
6 475
5 580
4 080
3 177
3 051
2 634

Trend*
347 %
41 %
62 %
1684 %
193 %
3500 %
138 %
412 %
23 %
2633 %

*Jämfört med 2018, notera att etermedia är inkluderat i 2019 års resultat.

INRIKES
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Klimattoppmötet
● Den 2–13 december
pågår FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid, som
hastigt fick ta över värdskapet när Santiago i Chile
backade ur på grund av
oroligheter i landet.
● Runt 25 000 deltagare från
nästan 200 länder deltar.
Under första veckan är det
främst tjänstemän som förhandlar, under andra veckan anländer ministrar och
andra tunga politiker. Från
Sverige deltar klimat- och
miljöminister Isabella Lövin
(MP) och biståndsminister
Peter Eriksson (MP).
● Sverige förhandlar inte
som enskilt land, utan
genom EU.
● Den formella agendan
handlar mycket om hur
Parisavtalet ska implementeras. Regler för utsläppshandeln mellan länder ska
beslutas (artikel 6) och en
översyn ska göras av hur
skador och förluster till
följd av klimatförändringen
hanteras.
● Andra frågor som lyfts
fram är havsfrågor och jämställdhet. (TT)
Källa: Regeringen, COP25

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar i de avslutande förhandlingarna på FN:s klimattoppmöte i Madrid.

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

”Polletten har trillat ner”
KLIMAT
Klimattoppmötet i Madrid
går nu in i en mer intensiv
fas. Ministrar från hela
världen är på ingång och
klimatminister Isabella
Lövin har packat väskorna.
Med mer tyngd i förhandlingarna är förhoppningen att de svårlösta
knutarna ska kunna lösas.

Den första veckans förhand
lingar på FN:s klimatmöte
i Madrid är avklarade. Än så
länge har inga genombrott
gjorts. Tvärtom står de näs
tan 200 länderna kvar
i samma låsta positioner.
Isabella Lövin (MP) har
följt tjänstemännens för
handlingar på distans, men

nu sätter hon sig på flyget
för att ansluta. Att ta tåget
var inget alternativ, det tar
för lång tid.
– Normalt flyger jag till
internationella
möten,
eftersom min agenda är väl
digt späckad, säger Lövin
när TT träffar henne några
dagar före avresan.
Årets upplaga av FN:s klimat
möte handlar mycket om att
enas om regelverk för att län
derna ska kunna genomföra
Parisavtalet. En knäckfråga
är hur utsläppshandel mel
lan länder ska regleras. Förra
året i Katowice höll frågan på
att blockera hela mötet och
den sköts därför upp till
Madrid.

– Här finns uppenbar risk
för att det blir dubbelbok
föring och att det inte blir
utsläppsminskningar på
riktigt i de internationella
samarbetena, utan bara på
pappret. Det blir oerhört
viktigt att vi ser till att det
blir en bra paragraf, säger
Lövin.
Men för svensk del gäller
inte uppgörelse till varje
pris. Hellre inget avtal alls,
än ett dåligt.
En hel del kommer att ske
utanför förhandlingsrum
men. Nästa år ska alla länder
lägga fram nationella planer
på hur de ska åstadkomma
utsläppsminskningar. Efter
som de löften som getts hit

tills inte på långa vägar
räcker för att nå Parisavtalets
mål om att begränsa den glo
bala temperaturhöjningen
till under 2 grader – och allra
helst 1,5 grad – måste ambi
tionerna höjas.
– Det är viktigt att ge en
positiv stämning till län
derna, att de inte ska sitta
och smygbromsa i sina pla
ner, utan gasa på och tro att
det här går. Det är vår stora
strategi att framhålla Sve
rige som ett föregångsland
och visa hur vi jobbar med
att få med oss industrin,
säger hon.
Förhoppningen är att EU
ledarna på sitt toppmöte på
torsdag ska kunna skicka en
signal om att EU ska bli

klimatneutralt till 2050.
Men alla medlemsländer är
inte med på tåget än, och det
är oklart om ledarna kan
enas.
Frågan är om en negativ sig

nal från Bryssel kommer att
rycka av EU den ledartröja
man så gärna vill ha i klimat
omställningen.
– Tyvärr är det så att vi har
ledartröjan på, oavsett vil
ket besked vi ger, eftersom
världen ser ut som den gör.
USA är på väg att lämna
Parisavtalet och Kinas
utsläpp ökar, säger Isabella
Lövin.
Trots tröga klimatför
handlingar tycker Lövin att
det har hänt något. Första

Lärarbristen till trots – facken varnar för varsel

Helsingborgs Dagblad
2019-11-29

Östgöta Correspondenten
2019-12-09
UTBILDNING
Behovet av nya lärare
räknas i tiotusental. Men
på de största lärarutbildningarna har nybörjarna
blivit färre. Samtidigt
befarar lärarfacken att
kommunernas besparingar kan leda till att
lärare varslas.

I morgon presenterar Skol
verket en ny prognos om
behovet av lärare fram till
2033. ”Den allvarliga lärar
bristen är en av svensk sko
las stora ödesfrågor”, skriver
myndigheten i sin inbjudan
till presskonferens.
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I den senaste prognosen,
från 2017, skrev Skolverket att
det stora lärarbehovet inne
bär att antalet nyutexamine
rade förskollärare och lärare
behöver öka kraftigt. Om inte
det sker kommer det att sak
nas 80 000 lärare om 15 år.
Men lärarutbildningarna
har inte fått något uppsving.
Universitetskanslersämbe
tet (UKÄ) skriver i en ny rap
port att antalet nybörjarstu
denter på de tre största
lärarutbildningarna i stället
minskade något förra läs
året.
”Vi ser en liten eller ingen
effekt av de satsningar som

Johanna Jaara Åstrand.
FOTO: NIKLAS SVAHN/TT/ARKIV

gjorts för att öka antalet
nybörjare på de stora lärar
utbildningarna”, skriver UKÄ.
Ändå har lärargruppen
fått ovanligt stora löneök
ningar de senaste åren. Sta
ten har varit pådrivande med
bidrag till lärarlönelyft och

karriärtjänster. Men detta
tycks inte ha lockat unga per
soner som ska välja karriär.
– Unga människor vet att
lärare är pressade och stres
sade och att arbetsbelast
ningen är tuff. Att jobba som
lärare är lockande i sig, men
förutsättningarna måste
matcha ansvaret, säger
Lärarförbundets ordförande
Johanna Jaara Åstrand.
Sedan Skolverkets prog
nos 2017 har kommunernas
ekonomi försämrats. Båda
lärarfacken förutser att
detta får stora konsekvenser
de närmaste åren. Bespa
ringar märks redan bland

annat i att vikariat inte till
sätts, utan annan personal
får täcka upp. Detta kan föl
jas av varsel.
– Det tror jag. Skolan är en
stor del av den kommunala
budgeten, och anser man att
det krävs besparingar är det
väldigt svårt att inte röra
den delen av kakan, säger
Åsa Fahlén, ordförande
i Lärarnas Riksförbund.
– Jag är jätteorolig för att
besparingarna bromsar de
insatser som krävs för att
klara lärarförsörjningen. Vi
riskerar till och med att
hamna i att lärare sägs upp,
säger Jaara Åstrand. (TT)

gången hon kände att dis
kussionerna var annor
lunda var på FN:s klimat
möte i New York i höstas.
– Där pratade vi för första
gången om hur vi ska göra
omställningen, inte om. Det
har absolut skett någonting.
Det har att göra med att ung
domsrörelsen, miljörörel
sen och forskarna verkligen
har höjt sina röster, säger
Lövin.
– Vi står inför ett oveder
sägligt faktum att vi varje
dag utsätter planeten, oss
själva och framtida genera
tioner för en enorm risk om
utsläppen bara fortsätter
öka. Den polletten börjar
trilla ner nu.

Maria Davidsson/TT

"
Vi letar på rätt
ställen helt enkelt.
Björn Stührenberg, kontrollkoordinator på Havs- och
vattenmyndigheten, till SVT
Blekinge. Rekordmånga förbjudna fiskeredskap för att
fånga ål har i år hittats längs
Blekinges kust. Trots att
beslagen ökat tror han inte
att det är fler personer som
tjuvfiskar ål. Ålen är sedan
flera år rödlistad och privatpersoner får inte fiska den.
Bara licensierade ålfiskare
får ta upp ål. (TT)

Affärspress

Affärspressen fortsatt
med på klimattåget
i knappa 1,5 procent vardera av alla rubriker. Ett vanligt
förekommande tema i näringslivsrubrikerna är flyget – både
gällande branschens finansiella utmaningar och resenärernas
beteende. Flygskam återfinns i en och annan rubrik, framförallt under vintern 2019.

Affärspressen ökade sin rapportering om
klimatfrågan redan 2018. Då med 17 procent
jämfört med året innan. Men det är under
2019 som klimatrapporteringen verkligen
skjutit i höjden – med en ökning på hela 72
procent jämfört med föregående år. Ökningen i affärspress är dock inget avvikande,
utan går i linje med ökningen i all publicitet.

Under våren omskrivs Brexit i olika näringslivsvinklar, men
det är också ett visst fokus på båtbranschens nyvakna insikter om att minska sitt klimatavtryck. Under sommaren
omskrivs semestervanorna och hur hemestrar, dvs semester
i eller i närheten av hemmet, påverkar näringslivet. Återigen
är flyget i fokus.

T

otalt skrevs 4 610 artiklar om klimatet i affärspressen
och det är Dagens Industri som står för nära hälften
av dessa artiklar, närmare bestämt drygt 2 000. Därtill
kommer artiklar i de medier som har separata näringslivssidor och som inte klassas som rena affärsmedier.

Det rapporteras också om utvecklingen i andra länder,
till exempel att våra nordiska grannar flyger mer medan
allt fler svenskar ratar flyget. Innovationer belyses också
på näringslivssidorna, till exempel att Ikea testar möbelut
hyrning till företag i Sverige. Rapporteringen om kärnkraftsfrågan är jämnt fördelad över året. l

Artiklarna om klimatet på näringslivssidorna blir inte bara
fler, utan även längre. Under 2018 var en artikel i genomsnitt
cirka 550 ord. 2019 är genomsnittet 700 ord per artikel.
Regeringen och Greta Thunberg är bland de tio mest
omskrivna aktörerna i näringslivsrubrikerna, dock bara

Vilka skrev mest om klimatet?
Placering

Tidning

1

Dagens Industri

2 132

2

Affärslivgotland

346

3

ATL

277

4

Veckans Affärer

221

71 %

5

Affärsliv

200

Norrbottens Affärer

179

Antal artiklar om klimat
i svensk affärsmedia
År

Artiklar

2014

877

2015

1 497

Trend*

Artiklar

2016

1 892

26 %

6

2017

2 282

21 %

7

Dagens Näringsliv

171

2018

2 678

17 %

8

Uppgång

158

2019

4 610

72 %

9

E55

129

10

Affärsvärlden

120

* Jämfört med föregående år.
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Vem syntes mest?

Greta Thunberg
dominerar
Nyamko Sabuni är den enda partiledaren som hamnar utanför
topp tio. Men trots att hon tillträdde som partiledare så sent
som i juli 2019, har hon tagit en tydlig position i klimatdebatten och placerar sig på plats 12, bland annat före sin
företrädare Jan Björklund, som vi hittar på plats 15.

År 2019 utklassar Greta Thunberg alla på
listan över personer som syns mest i klimatdebatten. 2018 dominerades listan av politiker och då framför allt partiledarna. Endast
en icke-politiker tog sig in på topp-15-listan:
klimataktivisten Greta Thunberg. Under 2019
tar hon över klimatdebatten helt.

Listan består av idel politiker fram till plats 17, där vi hittar
nästa icke-politiker efter Greta Thunberg, Svante Axelsson,
Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han följs av
Johanna Sandahl, Ordförande för Svenska Naturskydds
föreningen på plats 18.

S

tatsminister Stefan Löfven (S) som toppade listan över
vilka som syntes mest i klimatdebatten 2018, får under
2019 se sig passerad och distanserad av Greta Thunberg.

Årets raket är precis som förra året Greta Thunberg, som blivit
hela världens miljöprofil sedan hon inledde sin klimatstrejk
utanför riksdagen i augusti 2018. Greta Thunberg skapar också
mycket engagemang i sociala medier. Webbaserade artiklar om
Greta delas och kommenteras flitigt på Facebook och Twitter.
Av de tio artiklar om klimatet som delats och kommenterats
mest under 2019, handlar sju stycken om Greta Thunberg. l

På tredje plats hittar vi Miljö- och klimatminister och vice
Statsminister Isabella Lövin (MP) som toppade listan 2017
och på fjärde plats oppositionsledaren Ulf Kristersson (M).
Miljöpartiets språkrör Per Bolund (MP) har ökat sin närvaro
i klimatdebatten under 2019 och klättrar från plats 18 till
plats fem.

De syntes mest i klimatfrågan 2019
Placering*

Namn

Företag/organisation/politiker/aktivist

Antal artiklar/inslag

1 (11)

Greta Thunberg

Miljöaktivist

2 (1)

Stefan Löfven

Statsminister (S)

6 120

3 (2)

Isabella Lövin

Miljö- och klimatminister samt
vice statsminister (MP)

5 230

4 (3)

Ulf Kristersson

Partiledare (M)

2 320

5 (18)

Per Bolund

Språkrör, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

1 887

6 (4)

Annie Lööf

Partiledare ( C)

1 681

18 991

7 (12)

Magdalena Andersson

Finansminister (S)

1 631

8 (8)

Jonas Sjöstedt

Partiledare (V)

1 352

9 (9)

Ebba Busch Thor

Partiledare (KD)

1 277

10 (6)

Jimmie Åkesson

Partiledare (SD)

1 252

11 (44)

Peter Eriksson

Biståndsminister (MP)

1 094

12 (NY)

Nyamko Sabuni

Partiledare (L)

1 041
1 025

13 (17)

Alice Bah Kuhnke

EU-parlamentariker (MP)

14 (15)

Margot Wallström

Fd Utrikesminister (S)

997

15 (7)

Jan Björklund

Fd Partiledare (L)

995

*Förra årets placering inom parentes.
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Vem syntes mest?
Ett tal i tiden
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KLIMAT OCH MILJÖ
FOTO: JASON DECROW

[...] Hur vågar ni hävda att det
här går att lösa med tekniska
framsteg. Ni sviker oss, men
de unga har börjat se igenom
ert svek. Vi kommer aldrig att
förlåta er.”

Ett tal i tiden
Talet vinner mark på bekostnad av det
skrivna ordet. Det är inte sista gången
Greta Thunberg läxar upp oss, då klimatet
kräver det, skriver Patrik Hadenius.

Greta Thunberg,
klimatmötet i Madrid

Klimataktivisten Greta Thunberg talade i FN i måndags.
■ Med ilska och darrande läpp skäller

hon ut den vuxna publiken.
”How dare you!”
Under sitt tal i FN i måndags upprepar Greta Thunberg ”hur vågar
ni” fyra gånger. Själv vågade hon.
Hon släppte fram känslorna och gav
klimatarbetet en välbehövlig knuff
i rätt riktning. Men det går också att
se något mer. Det är ett tal som träffar precis rätt i tiden, i skiftet mellan
tal och skrift, i krocken mellan offentligt och privat.
Det är en ny, argare, Greta Thunberg som talar. ”You are failing us”,
säger hon och rösten stockar sig. ”And
if you choose to fail us, I say: We will
never forgive you.”
Det är närmast omöjligt att se talet
utan att bli berörd, kanske till och

med illa berörd. Ska hon blotta sig
Sydsvenskan
så? Reaktionerna blev också omedelbara: på sociala medier, i tidningar
2019-09-27
världen över, i fikarum, vid middags-

bord. Överallt talas det om talet.
Säkert fyller hon därmed sitt syfte, att samla ungdomarnas röst och
påverka de beslutsfattare som möts
i FN-huset. Hon gör det särskilt träffsäkert genom att flytta fram positionerna för det privata talspråket ytterligare ett steg. Skriftspråket och det
formella talet får ta ett steg tillbaka.
Man kan tänka sig att Greta Thunbergs föräldrar har sett henne så här
förr. Många som har haft tonåringar
hemma känner igen utbrotten. Vi har

Talspråket i
Greta Thunbergs tal i
FN var högst
privat i sitt
framförande, trots att
arenan är
Vi skiljer på det formella språket högst foroch det informella språket. Det är mell.
någon gång på samma sätt blivit utskällda efter noter. Inte sällan ackompanjerat av att det slås i dörrar, skriks
och kastas saker.
Men nu är vi inte hemma. Vi ser
ett officiellt framträdande i FN:s högkvarter. Och då gäller normalt andra
uppförandekoder.

en glidande skala, där det ytterst formella språket främst förekommer
i skrift, även om det förstås kan talas, och framför allt i officiella sammanhang. I skalans andra ände finner
vi det mycket informella språket, som
främst talas – i slutna sällskap med familj och vänner.
Så var det förr – men nu blandas
allt samman. Det är en global trend.
Skriftspråket, till exempel i sms eller
på Facebook, kan vara mer informellt
än värsta talspråket och ändå öppet
och spritt för alla. Medan talspråket
i Greta Thunbergs tal i FN var högst
privat i sitt framförande, trots att arenan är högst formell.
I textform, om man läser talet,
är det klassiskt retoriskt uppbyggt.
Det är språkligt slagkraftigt med
sina upprepningar, korta meningar
och tydliga stycken. Det inleds med
”jag”, talaren i första person, i en konkret situation. Greta Thunberg säger
”I shouldn’t be up here. I should be
back in school …”
Men snart blandar hon ”jag” med

”Ni kommer till oss unga och
söker hopp. Hur vågar ni?
Människor lider, människor dör.
Vi är i början av en massutrotning. Och allt ni talar om
är pengar och sagor om evig
ekonomisk tillväxt.

BOKMÄSSAN
■ 28/9 kl 12 disku-

terar Patrik Hadenius ljudboksboomen
på Bokmässan
i Göteborg. Övriga
medverkande: Alexandra Borg, litteraturvetare Uppsala
universitet, Julia
Pennlert, litteraturvetare Högskolan
i Borås, Bibliotekshögskolan, och
Lotten Skeppstedt,
Storytel. Plats: R2.

”oss”, alla unga, till alla vuxna. ”We
will not let you get away with this.”
Från det lilla till det stora.
Men det är en sak att analysera talets språkliga utformning. Något helt
annat att se och lyssna. Det är där
den privata upprördheten så effektivt krockar med hur formell man förväntas vara i FN. Greta Thunberg är
inbjuden av de vuxna och hon svarar
med att skälla ut dem.
Det är ovanligt, men inte helt nytt,
med utskällningar i FN. Redan 1960
fick den ryske utrikesministern Nikita Chrusjtjov ett utbrott som blev omtalat världen över. I Dagens Nyheter
kunde man läsa om ”en skandalscen
utan motstycke i organisationens
femtonåriga historia. Vid ett tillfälle
under slutet av debatten tog Chrusjtjov av sig en sko och dunkade med
den i bordet som protest.”
Den som släpper fram känslorna
tar en risk. Alla som på riktigt har tappat besinningen, skrikit eller skrattat
okontrollerat, vet att det är både befriande och obehagligt. Och däri ligger kraften. Åhörarna ser att man vågar och om de är beredda att acceptera budskapet så blir effekten större.
För att kunna göra det behöver man
tala. Inga emojis kan ännu ersätta det
talade språkets känsloregister.
Under lång tid har skriftspråket
varit det ”fina” språket, språket med
tyngd. Och det som skulle tas på allvar, det formulerades – mycket for-

mellt – på papper. Visst gäller också
muntliga avtal, men om du har något
skriftligt så väger det alltid tyngre.
Fram tills nu.
För talet har gjort comeback. Det är
närmast paradoxalt att alla nya kommunikationsformer – sms, Twitter
och Facebook – som fått oss att skriva
mer än någonsin, på samma gång har
devalverat skriftens status. Att hota
någon i ett Twitterflöde räknas inte
lika starkt som att göra det ansikte
mot ansikte.
Det skrivna ordet tappar mark. På
kultursidorna debatteras ljudbokens
framfart flitigt. Det såldes 13 miljoner
fysiska böcker första halvan 2019, och
det lyssnades på 10 miljoner ljudböcker under samma tid. Ljudböcker står
alltså för drygt 40 procent av bokmarknaden, sett till volym. Det är digitaliseringen som gör detta möjligt,
tillsammans med uppfinningsrika
företag och smarta affärsmodeller.
När jag, 55 år gammal och trogen
texten och det tryckta ordet, analyserar talet, gör jag det i en artikel i en
traditionell tidning. När Greta Thunberg läxar upp oss vuxna gör hon det
i ett känslosamt tal på en formell arena. Det är inte sista gången det kommer att hända. Dels för att talets kraft
är så stark, dels – mer ledsamt – för
att klimatkrisen kräver det.

”Mitt namn är Greta Thunberg. Jag har
inte kommit för att ge er ett förberett
anförande under detta förhör. Jag bifogar
i stället mitt vittnesmål. Det är IPCC:s
’Special Report on Global Warming of
1.5°C [SR1.5]’ som släpptes den 8 oktober
2018. Jag lämnar in denna rapport som
mitt vittnesmål eftersom jag inte vill att
ni ska lyssna på mig. Jag vill att ni ska
lyssna på forskarna. Och jag vill att ni
ska förena er bakom forskningen. Och
sedan vill jag att ni agerar.”

Världen / 19
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PATRIK HADENIUS

författare

Flygplanskapare
gripen efter 34 år
Grekisk polis har gripit en
libanesisk man som misstänks för delaktighet i en
flygplanskapning för 34 år
sedan. Den uppmärksammade terrorhandlingen
pågick i mer än två veckor.

övriga ombord tvingades
flyga kors och tvärs över
norra Afrika, med landningar på flera platser. I
Libanons huvudstad Beirut tog planet mark tre
gånger.

GREKLAND. Den 65-årige
mannen upptäcktes av
uppmärksamma poliser
på ön Mykonos sedan han
anlänt till den grekiska ön
med ett kryssningsfartyg.
Han greps på torsdagen,
efterlyst av tysk polis.
Mannen misstänks ha
varit med i en kapning av
flyget TWA 847 den 14 juni
1985, Planet, som startade
i Kairo, kapades när det
lyft från Atens flygplats
med destination Rom.
I 17 dagar hölls planet
kapat.
Piloten
John
Testrake och de drygt 150

Efter hand släpptes de

flesta av gisslan, men ett
40-tal var kvar när kapningen avslutades. Gissland överlämnades till
myndigheter på en skolgård i Libanon sedan vissa
av kaparnas krav uppfyllts.
De flesta av det tiotal
som var delaktiga i kapningen har dömts till
fängelse eller dött. Flera
pekades ut som medlemmar i shiitiska Hizbollahrörelsen. Den gripne är
även misstänkt för en kidnappning 1987. (TT)

Thunberg: Inget kan
hejda världens unga
Kravallpolis på Champs-Élysées efter att tårgas använts mot
demonstranter i Paris.
FOTO: KAMIL ZIHNIOGLU/AP/TT

Över 100 demonstranter gripna
FRANKRIKE. Fler än 100 demonstranter har gripits vid en
demonstration i Paris, uppger polisen. Runt 7 500 poliser fanns på plats på lördagen för att stävja befarat våld
från rörelsen Gula västarna och anarkistgrupperingen
Svarta blocket.
Polisen använde tårgas och batonger för att skingra
demonstranterna. Några av de gripna ska ha haft med
sig hammare eller bränslefyllda behållare. Det har även
uttryckts farhågor om att demonstranter skulle försöka
infiltrera en klimatmarsch i huvudstaden.
Demonstrationen i går var den 45:e i ordningen. (TT)

Dagens industri
2018-02-05

443

Greta Thunberg, vittnar inför
USA:s kongress den 19 september

miljoner norska kronor vann en man i Norge på Eurojackpot. Det är en största vinst som någon vunnit i
landet, enligt Nettavsisen. Norsk tippning vill inte
säga något om vinnarens identitet, mer än att det rör
sig om en man. Än så länge har man heller inte varit i
kontakt med den nyblivne mångmiljonären.
Vinnarraden var 17-21-41-48-49 med 4-8 som tilläggstal. Totalt deltar 16 länder i dragningen av Eurojackpot, som sker varje fredag. (TT)

Turkiet redo att gå in i Syrien

13

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg deltar på FN klimat toppmöte för unga i FN högkvarteret i New York, USA. Här
tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres.
FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

SYRIEN/TURKIET. Turkiet är klart med det förberedande
arbetet inför en möjlig militär intervention i nordöstra
Syrien, säger president Recep Tayyip Erdogan.
USA och Turkiet enades förra månaden om att skapa
en buffertzon längs den syriska gränsen mot Turkiet.
Erdogan har ställt som ultimatum att om inga konkreta
resultat uppnåtts i arbetet med att upprätta zonen skett
i slutet av september så går turkisk militär in i nordöstra
Syrien.
Det aktuella området kontrolleras av den USA-stödda
kurdisk-arabiska SDF-alliansen. Alliansen domineras
av den kurdiska YPG-milisen, som Ankara likställer
med den i Turkiet verksamma PKK-gerillan. (TT)

● ●Lokalen var fullproppad och energin hög när FN:s klimattoppmöte för unga hölls i FN-skrapan i New York.
● ●– Unga är ostoppbara, sade Greta Thunberg.
FN.
Generalsekreterare
António Guterres hade utsett sig själv till ”huvudlyssnare” och satt i mitten
mellan Thunberg och tre
andra unga aktivister i
FN:s Trusteeship Council,
vars ena vägg för dagen
var belyst i grönt.
Den 16-åriga klimataktivisten Thunberg, som
möttes av jubel när hon
gjorde entré, höll ett
mycket kort anförande vid
mötets start.
– I går marscherade miljontals unga världen över
och krävde (att världsledare) agerar för klimatet,
sade hon och lade bestämt
till att inget kan stoppa
världens unga.
Men sedan överlät hon
sin talartid till de andra
unga aktivisterna eftersom hon själv ska framträda på det klimattoppmöte
för världsledare som FN
ordnar på måndag.

– Jag är entusiastisk
över det ledarskap som
den unga klimatrörelsen
visar på, sade han när mikrofonen hamnade i hans
händer.

Hennes

I publiken satt statsminis-

medtalare

var

Bruno Rodriguez från Argentina,
Wanjuhi
Njoronge från Kenya och
Komal Karishma Kumar
från Fiji. De rev ner spontana applåder när de talade om framtiden, det allvarliga läget i sina länder
och vikten av att minska
utsläppen. Guterres, betonade vikten av att lyssna
på dem.

FN:s generalsekreterare
berättade att han var

nedslagen över klimatarbetet när han började på
posten för drygt två år sedan. Det var svårt att få
med världsledare på tåget,
men nu – tack vare ungdomsrörelsen – ser han
början till en förändring.
– Situationen har ändras till medvind. Vi har
”momentum”, utropade
han men betonade sedan
det allvarliga läget.
– För första gången ser
vi en riktig konflikt mellan
naturen och människan.
Det handlar inte enbart
om glaciärer utan om
människors lidande. Och
det kommer att bli värre.

ter Stefan Löfven (S) samt
vice statsminister och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Löfven
var full av allvar efteråt:
”Till er som tvekar kring
klimatkrisen – vågar du se
dina barn i ögon och säga
att du chansar? Jag väljer
att fokusera på hur vi avvärjer hotet och vilka möjligheter det också ger”,

”I går marscherade miljontals unga
världen över och
krävde att världsledare agerar för
klimatet,”
Greta Thunberg
höll ett kort anförande vid inledningen av
FN:s klimatmöte i New York.

sade han till TT i ett skriftligt uttalande.
Löfven, som hann hälsa
på Greta Thunberg inne i
salen, beskriver svenskan
som ”ett föredöme”, inte
minst för den ungdomsrörelse som skapats.
”På måndag startar klimattoppmötet och det till
en fond av miljontals ungdomar som kräver att klimathotet avvärjs. Nu måste regeringarna gemensamt hitta konkreta åtgärder för att skapa en rättvis
omställning och minska
utsläppen”, skriver han.

Tanken är att ungdoms-

toppmötet ska sända ett
meddelande till klimattoppmöte för världsledare. I slutet av dagen träffade de unga mötesdeltagarna ledare som Kenyas president Uhuru Kenyatta,
FN:s människorättschef
Michelle Bachelet, som ti-

digare var Chiles president, samt Mary Robinson
– ordförande i organisationen The Elders och Irlands expresident.

17-åriga Nadia Nazar, ak-

tiv i organisationen Zero
Hour i Baltimore i USA
och som TT mötte i FN, beskriver de ungas budskap
som avgörande.
– Det är intressant att de
äntligen för en konversation med oss.
Under ungdomstoppmötet fick även unga entreprenörer lägga fram klimatidéer om bland annat
hur återvunnet plastmaterial kan användas vid
3D-utskrifter samt hur väder- och markdata bättre
kan användas av småskaliga jordbruk – något som
resulterade i för FN icke
karaktäristiska visslingar
och jubel.
Naturbaserade lösningar för klimatet som unga
hittat på samt tekniska
idéer som fötts vid så kallade hackathons presenterades också. Senare på dagen skulle elitidrottsmän
och OS-medaljörer mana
till gröna åtgärder och arbetsgrupper kring hur aktivister kan jobba med sociala medier hållas.
TINA MAGNERGÅRD BJERS

TT

Appendix och listor

De syntes mest i klimatfrågan 2019
Placering

Namn

Företag/organisation/politiker

1 (11)

Greta Thunberg

Miljöaktivist

Artiklar

2 (1)

Stefan Löfven

Statsminister (S)

6 120

18 991

3 (2)

Isabella Lövin

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister (MP)

5 230

4 (3)

Ulf Kristersson

Partiledare (M)

2 320

5 (18)

Per Bolund

Språkrör, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

1 887

6 (4)

Annie Lööf

Partiledare ( C)

1 681

7 (12)

Magdalena Andersson

Finansminister (S)

1 631

8 (8)

Jonas Sjöstedt

Partiledare (V)

1 352

9 (9)

Ebba Busch Thor

Partiledare (KD)

1 277

10 (6)

Jimmie Åkesson

Partiledare (SD)

1 252

11 (44)

Peter Eriksson

Biståndsminister (MP)

1 094

12 (NY)

Nyamko Sabuni

Partiledare (L)

1 041
1 025

13(17)

Alice Bah Kuhnke

EU-parlamentariker (MP)

14 (15)

Margot Wallström

Fd Utrikesminister (S)

997

15 (7)

Jan Björklund

Fd Partiledare (L)

995

16 (NY)

Anders Ygeman

Energiminister (S)

933

17 (23)

Svante Axelsson

Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

867

18 (25)

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen

814

19 (28)

Ann Linde

Utrikesminister (S)

683

20 (20)

Johan Rockström

Chef Potsdam Institute for Climate Impact

682

21 (5)

Gustav Fridolin

Fd Språkrör (MP)

663

22 (26)

Mattias Goldmann

Hållbarhetschef Sweco

574

23 (52)

Johan Kuylenstierna

Klimatpolitiska rådet

488

24 (NY)

Amanda Lind

Kultur-, demokrati och idrottsminister (MP)

450

25 (NY)

Jennie Nilsson

Landsbygdsminister (S)

442

26 (38)

Maria Wetterstrand

Grön samhällsdebattör

383

27 (16)

Mikael Damberg

Inrikesminister (S)

374

28 (NY)

Anna Hallberg

Utrikeshandelseminister (S)

344

29 (19)

Morgan Johansson

Justitieminister (S)

336

30 (34)

Johan Ehrenberg

VD på ETC/Egen el

305

31 (31)

Håkan Wirtén

Generalsekreterare WWF

290

32 (24)

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson ( C)

282

33 (50)

Matilda Ernkrans

Minister för högre utbildning och forskning (S)

275

34 (40)

Lorentz Tovatt

Klimatpolitisk talesperson (MP)

263

35 (10)

Karolina Skog

Fd Miljöminister (MP)

250

36 (126)

Maria Schultz

Internationell chef Vi-skogen och We Effect 2019

232

37 (NY)

Jessica Rosencrantz

Miljöpolitisk talesperson (M)

228

38 (22)

Peter Hultqvist

Försvarsminister (S)

207

39 (77)

Göran Finnveden

Professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar
utveckling på KTH

204

40 (37)

Katarina Luhr

Miljöborgarråd Stockholm (MP)

195

* Jämfört med 2018.

14

Appendix och listor

De skrev/sände mest om klimatet 2019
Placering

Källa

Antal artiklar/inslag

1

SR Nyheter

4442

2

Svenska Dagbladet

3460

3

Expressen

3375

4

Dagens Nyheter

3354

5

Aftonbladet

3187

6

ETC

3108

7

Göteborgs-Posten

2648

8

Sydsvenskan

2568

9

Helsingborgs Dagblad

2445

10

SVT Nyheter

2259

11

Upsala Nya Tidning

2246

12

Dagens Industri

2132

13

Folkbladet

2089

14

Östgöta Correspondenten

1964

15

Borås Tidning

1948

16

Bohusläningen

1929

17

Södermanlands Nyheter

1891

18

Katrineholms-Kuriren

1877

19

Eskilstuna-Kuriren

1868

20

Hallandsposten

1859

21

Barometern

1842

22

Norrköpings Tidningar

1814

23

Sydöstran

1725

24

Hallands Nyheter

1682

25

Västerbottens-Kuriren

1630

26

Norrbottens-Kuriren

1620

27

Blekinge Läns Tidning

1611

28

Motala & Vadstena Tidning

1580

29

Kristianstadsbladet

1567

30

TTELA

1537

31

Vimmerby Tidning

1510

32

Piteå-Tidningen

1506

33

Smålandsposten

1503

34

Ystads Allehanda

1490

35

Norrländska Socialdemokraten

1446

36

Västerviks-Tidningen

1441

37

Enköpings-Posten

1437

38

Helagotland

1431

39

GT

1244

40

Tidningen Syre

1234

15

Vinjett

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

För sjätte året har Retriever på uppdrag av
Vi-skogen undersökt hur svenska medier
rapporterar om klimatfrågan.
Analysmetod och källunderlag
Årets rapport baseras på drygt 150 000 artiklar och inslag i
svensk redaktionell media som omfattar tryckt media, webb,
samt etermedia under tidsperioden 1 januari– 31 december
2019. Totalt omfattar analysen 585 printkällor, 975 webbkällor
och 80 etermediakällor.
Följande sökord ligger till grund för analysen
Klimat i samband med ord som förändring, mål, utsläpp, kol
dioxid, uppvärmning, påverkan, innovation, forskning, avtal,
förhandling, rapport, panel, toppmöte, finansiering, smart,
investering, anpassning, kompensation, kris, strejk, flykting,
problem, försämring, avtryck, omställning, utmaning, neutral, skuld, hot. Därutöver används kompletterande ord som
växthuseffekt, global uppvärmning, ekosystem och hållbar
utveckling. Tillkommer gör också de ord som anges under
avsnittet ”Heta ord”.*
Största nyhetshändelser
Retriever mäter varje år tillsammans med TT årets mest om
skrivna nyhetshändelser i media. Listan bygger på de nyhets
händelser som TT identifierat som viktigast under året.

OBS! I årets rapport har vissa justeringar gjorts i sökningarna
jämfört med tidigare år, då etermedia nu också ingår i underlaget. All statistik i denna rapport bygger på det uppdaterade
källunderlaget om inget annat anges.
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 bidrar till ökad biologisk mångfald.
Om Retriever: Medieanalysföretaget Retriever är ledande i
Norden inom mediebevakning, medieanalys och företagsinformation. Retriever bevakar och analyserar information i sociala
medier, webb, tidningar, magasin, poddar, radio och tv. Retriever
ägs av TT Nyhetsbyrån, norska nyhetsbyrån NTB samt finska
nyhetsbyrån STT.
*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.

Redaktör: Malin von Strauss/Vi-skogen, malin.von.strauss@viskogen.se, +46 (0) 72 070 52 86
Medieanalytiker: Helen Widmark och Jessica Wallin/Retriever, helen.widmark@retriever.se
Formgivning: Torino Tryck: Botkyrka offset

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder och bondeorganisationer arbetar
med att bekämpa fattigdom och förbättra klimatet. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera över 134
miljoner träd i Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania.
www.viskogen.se

