
N
Ä

R
IN

G
SL

IV
E
T
S

M
E
D

IE
IN

ST
IT

U
T

20
22

Publicerad av

Näringslivets medieinstitut

R A PPORT

Klimatmakthavare 
i medierna



IN
N

E
H

Å
L

L
SF

Ö
R

T
E

C
K

N
IN

G

01 |INLEDNING 3

02 |KLIMATMAKTHAVARES POLITISKA AMBITIONER 5

03 |METOD 8

04 |RESULTAT 10

05 |ANALYS 22

06 |KÄLLMATERIAL 24

R A PPORT

Klimatmakthavare  
i medierna

Rapportförfattare är Pamina Falck.

 
Om Näringslivets medieinstitut
Näringslivets medieinstitut (NMI) ska bidra till kvalitetshöjning i svenska ny-

hetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Ämnen som NMI 

bevakar inkluderar saklighet, opartiskhet och pressetik.



Inledning

Klimatet klassas av många som en av vår 
tids viktigaste frågor och har därmed fått 
en allt större plats i nyhetsrapporteringen. 
Klimat- och miljöorganisationers 
aktioner och ställningstaganden har i den 
rapporteringen fått en central position.

 

Klimatorganisationerna har tydliga politiska ambitioner, men tillvägagångsätten 

för att nå dessa mål varierar. Vissa bedriver lobbyverksamhet riktad mot 

lagstiftare och politiker, eller författar rapporter och forskar inom ramen 

för organisationens intressen. Andra organisationer anordnar kampanjer 

och demonstrationer i syfte att väcka allmänhetens uppmärksamhet och 

engagemang. Inom klimatrörelsen är det även vanligt förekommande med civil 

olydnad där individer bryter mot lagen för att driva en skyndsam kursändring i 

samhällsutvecklingen.

Gemensamt för alla intresseorganisationer med politiska motiv är att 

organisationernas framgång är kopplad till det mediala genomslaget och inte 

minst till hur medierna väljer att gestalta ämnen inom organisationernas 

intressesfär.

I klimat- och miljörelaterade ämnen är det många gånger olika intressen som 

ställs mot varandra. Exempelvis kan ökad biologisk mångfald med minskad 

skogsavverkning, ställas mot tillväxt och ökad användning av förnybar energi 

baserad på energiskog. En skyndsam omställning till ett fossilfritt samhälle 

kommer sannolikt sakta ner den globala uppvärmningen; samtidigt finns stora 

risker med att allt för snabbt ställa om samhällskritisk infrastruktur innan ny 

teknik kan ersätta den befintliga.
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En saklig och allsidig rapportering om miljö och klimat kräver därmed olika 

infallsvinklar där motstridiga intressen presenteras och vägs mot varandra. 

Därutöver har flera klimatorganisationer en lagstadgad maktposition i form 

av utvidgad talerätt, vilket innebär att organisationerna har en betydande 

möjlighet att överklaga beslut som lyder under miljöbalken. Två av landet största 

miljöorganisationer, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, finansieras 

därtill delvis med statliga medel. Dessa organisationer har alltså en ställning i 

samhället som ligger i mediernas uppdrag att granska.

Den här rapporten granskar hur tre av landets största nyhetsmedier har bevakat 

sex uppmärksammade miljöorganisationer under ett års tid. Mer specifikt 

undersöks huruvida bevakningen har varit balanserad och om organisationerna 

vid något tillfälle utsatts för kritiska granskningar. 

De nyhetsmedier som granskas är Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Dagens Nyheter. De utvalda klimatmakthavarna är; Skydda Skogen, Fridays 

for Future, Extinction Rebellion, Greenpeace, Världsnaturfonden och 

Naturskyddsföreningen.
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Klimatmakthavarnas 
politiska ambitioner

Nedan redovisas en övergripande 
bild av de för granskningen utvalda 
klimatmakthavarnas politiska ambitioner 
och vilka metoder respektive organisation 
använder för att nå sina mål. 

 
Skydda Skogen
Skydda Skogen är en klimatorganisation med fokus på biologisk mångfald och 

klimatet. Organisationen verkar för att 30 procent av den svenska skogen ska 

skyddas från exploatering. På hemsidan framhåller organisationen att dessa 

mål kommer till ett pris: ”rörelsen har kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn 

till människors livsvillkor, i synnerhet lokala befolkningar och fattiga.” Skydda 

Skogen avfärdar kritiken med att argumenten inte är en legitim ursäkt för att 

”skövla skog” samt att människan måste ”ta hänsyn till alla organismer på jorden 

på ett jämlikt sätt”.

Organisationens metoder inkluderar informationskampanjer och 

påverkansarbete: ”Vårt engagemang är både internationellt, nationellt, regionalt 

och lokalt. Via informationsspridning, folkbildning, påverkansarbete och debatt 

lyfter vi skogarnas biologiska mångfald och klimatnytta samt framhåller vikten 

av att klimatsäkra skogarna och skydda dem från exploatering och utarmning.” 1

1. https://skyddaskogen.se/om-oss/
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Fridays for Future
Fridays for Future är en internationell klimatrörelse som organiserar 

demonstrationer världen över för att väcka uppmärksamhet bland allmänheten 

och påverka politiker att radikalt minska koldioxidutsläppen och därmed minska 

den globala uppvärmningen. 

Rörelsens syfte är att begränsa den globala uppvärmningen: ”Målet med 

rörelsen är att sätta moralisk press på politiska makthavare, att få dem att 

lyssna på vetenskapen, för att därefter vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa 

den globala uppvärmningen.”2  

Extinction Rebellion
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som organiserar 

demonstrationer och använder sig av civil olydnad för att uppmärksamma vad 

organisationen kallar ”klimatnödläget”. Den kräver en radikal omställning av 

samhället för att minska utsläpp och miljöförstöringen. 

Organisationens politiska mål är bland annat noll koldioxidutsläpp till år 2025: 

”Vi kräver: att regeringen agerar nu och fattar rättsligt bindande beslut för att 

minska koldioxidutsläppen till nettonoll till år 2025 och bromsa förlusten av 

arter. Den måste samarbeta internationellt så att den globala ekonomin inte 

överbelastar planetens resurser.”3 

Greenpeace
Greenpeace är en internationell klimatorganisation som engagerar sig i en 

rad miljö- och klimatfrågor på global och lokal nivå. En nyligen aktuell politisk 

fråga som organisationen drivit är att stoppa Europaparlamentets förslag att 

klassificera fossilgas och kärnkraft som hållbara energislag. Förslaget röstades 

igenom i augusti i år. 

Organisationens tillvägagångsätt för att nå sina politiska mål sker framför 

allt genom demonstrationer och civil olydnad: ”Vi driver lösningar genom 

användning av civil olydnad. Greenpeace-aktioner är fredliga, vi är öppna med 

våra intentioner och tar ansvar för våra handlingar.”4 

Världsnaturfonden
Världsnaturfonden är en internationell klimatorganisation som bedriver 

klimat- och naturvårdsarbeten i olika projekt världen över i syfte att bromsa 

klimatförändringar och bevara utrotningshotade växter- och djurarter. 

2. https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/2. https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/

3. https://extinctionrebellion.se/om-oss/3. https://extinctionrebellion.se/om-oss/

4. https://www.greenpeace.org/sweden/tag/om-oss/4. https://www.greenpeace.org/sweden/tag/om-oss/

6

K
li

m
at

m
ak

th
av

ar
e 

i m
ed

ie
rn

a



Metod

Organisationens metoder för att nå sina mål är politisk påverkan och fältarbete: 

”För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt 

samarbete med fristående organisationer såväl som lokalbefolkningar och 

andra aktörer runt om i världen.”5 

Världsnaturfondens politiska påverkansarbete framgår bland annat i 

organisationens valenkät 2022: ”Den syftar till att lyfta miljö- och klimatfrågor 

på den politiska dagordningen samt att informera väljarna om partiernas politik 

på området inför riksdagsvalet 2022.”6 

I enkäten ställer Världsnaturfonden frågor till samtliga riksdagspartier om deras 

klimatpolitiska förslag. Partiernas klimatpolitik rankas efter hur nära partiernas 

förslag ligger Världsnaturfondens förslag. Det högst rankade partiet – vars 

svar i samtliga 24 frågor är identiska med Världsnaturfondens – är Miljöpartiet. 

Enkäten användes i partiets valkampanj på Facebook: ”MP är bäst i test enligt 

WWF!”.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en nationell miljöorganisation som samarbetar med 

den globala miljörörelsen för att främja miljö och klimatarbeten på lokal och 

global nivå. Organisationen lyfter fram klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, 

hav och hållbar konsumtion som prioriterade arbetsområden. 

Organisationens tillvägagångsätt för att nå sina mål består av utbildningar, 

kampanjer och politisk påverkan: ”Vi har en bred och djup kompetens grundad 

i vetenskap och fakta. Vi väcker engagemang för naturen, utbildar och sprider 

kunskap om miljö och hälsa, verkar för skydd och vård av värdefull natur, 

skapar opinion samt påverkar, granskar och utkräver ansvar av makthavare och 

lagstiftare.”7 

Naturskyddsföreningens politiska påverkansarbete syns bland annat i årets val 

där organisationen uppmanar väljarna att rösta för klimatet. Budskapet framgår 

på såväl hemsidan som i sponsrade inlägg på Facebook: ”Riksdagsvalet 2022 kan 

bli ett ödesval för naturen och klimatet. Radikala åtgärder behövs OMEDELBART 

för att vi ska ha en chans att minska den globala uppvärmningen och förlusten 

av biologisk mångfald!”

Naturskyddsföreningen har likt Världsnaturfonden publicerat en valenkät 

inför årets riksdagsval där samtliga partier svarat på hur det ställer sig till 22 

klimatförslag.8 Återigen är det endast Miljöpartiet som instämmer i samtliga 

av organisationens klimat- och miljöförslag och rankas därmed som det bästa 

partiet för klimatet. 

5. https://www.wwf.se/vart-arbete/5. https://www.wwf.se/vart-arbete/

6. https://www.wwf.se/wwfs-valgransking-2022/#intro6. https://www.wwf.se/wwfs-valgransking-2022/#intro

7. https://www.naturskyddsforeningen.se/vi-ar-naturskyddsforeningen/7. https://www.naturskyddsforeningen.se/vi-ar-naturskyddsforeningen/

8. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-sa-mycket-lovar-partierna-for-naturen-och-klimatet/8. https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/granskning-sa-mycket-lovar-partierna-for-naturen-och-klimatet/
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Undersökningen avser redaktionella 
texter och inslag från SVT, SR och DN där 
någon av de utvalda miljöorganisationerna 
nämnts under perioden 1 juni 2021 till och 
med 31 maj 2022.

 

Mediedatabasen Retriever har använts som sökverktyg för DN. Som sökverktyg 

för SVT och SR har Googles avancerade söktjänst använts. Både träffarnas 

textbaserade innehåll och tillhörande ljud- och videoinslag i de fall sådana varit 

tillgängliga har granskats. I båda sökverktygen har respektive miljöorganisations 

namn använts som sökord.

Sökverktyget som använts för SR och SVT fångar endast upp mediehusens 

textpubliceringar och det finns därmed en risk för att vissa inslag har 

missats. Samtidigt uppdaterar mediehusen regelbundet sina hemsidor för att 

tillgängliggöra nyhetsinslagen också i textformat, vilket innebär att merparten 

av mediehusens rapportering kan antas ha fångats upp i denna granskning.

Utöver analysen av hur de sex klimatorganisationerna porträtteras i SVT, SR 

och DN har programmen Kaliber och Uppdrag granskning granskats separat 

under samma period. Programmen är SR:s och SVT:s mest ambitiösa satsningar 

på undersökande och grävande journalistik och dessa har analyserats för att 

utreda om någon miljöorganisation – ej begränsat till de sex ovannämnda 

organisationerna – vid något tillfälle utsatts för en granskning. 

Metod
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Det analyserade materialet avser endast redaktionellt material. Träffar såsom 

debattinlägg, insändare eller annat icke-redaktionellt material, och redaktionellt 

material där organisationerna enbart nämns i förbifarten, har exkluderats från 

granskningen.

De för granskningen relevanta träffarna har därefter analyserats utefter 

hur medierapporteringen porträtterat klimatorganisationerna och deras 

intressefrågor. 
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Resultat

Nedan följer en övergripande beskrivning 
av de observationer som gjorts av 
mediebevakningen av respektive 
klimatmakthavare i DN, SR och SVT. 
Siffrorna i parentes hänvisar till appendix 
där samtliga granskade publiceringar 
finns numrerade. 

Sökningarna genererade 313 relevanta träffar som har analyserats. I några 

publiceringar nämns fler än en klimatorganisation; dessa träffar ingår i statistiken 

för samtliga omnämnda organisationer vilket innebär att det finns dubbletter i 

den totala statistiken. 

Fördelningen av träffar på respektive klimatorganisation och nyhetsmedium 

framgår av tabellen nedan. Siffrorna i den nedersta raden visar träffarna i 

respektive nyhetsmedium efter att dubbletterna räknats bort.

Vid inget tillfälle i det granskade materialet har någon av klimatmakthavarna 

blivit föremål för en kritisk granskning.
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Skydda Skogen
Skydda Skogen är den klimatmakthavare i undersökningen som fått minst 

utrymme i medierna. Det finns inga publiceringar om Skydda Skogen i SR, fem 

publiceringar i SVT och fyra publiceringar i DN. 

När Skydda Skogen nämns i rapporteringen är det framför allt som en debattör 

i klimat- och skogsdebatten. Vid inget tillfälle har några kritiska frågor ställts 

angående organisationens ställningstaganden.

Sveriges Television
SVT har uppmärksammat kritik som Skydda Skogen riktat mot Skogsstyrelsen 

gällande myndighetens tolkning av artskyddet (105). SVT har även 

uppmärksammat Naturskyddsföreningens och Skydda Skogens gemensamma 

överklagan mot en vindkraftpark som de menar skadar naturen. I det inslaget får 

även andra intressen komma till tals (103). 

Dagens Nyheter
DN har uppmärksammat organisationens positiva inställning till ett EU-förslag 

om att stoppa kalavverkningar. I publiceringen får även motståndare till förslaget 

ge sin bild (230). I en annan publicering lyfter DN organisationens kritik mot 

Skogsstyrelsens generaldirektör (228). 

Fridays for Future
Fridays for Future är den tredje mest bevakade klimatmakthavaren i 

undersökningen. Organisationen förekommer i tio publiceringar i SR, 17 

publiceringar i SVT och 22 publiceringar i DN.

Huvuddelen av publiceringarna handlar om protester och demonstrationer 

som organisationen anordnar. I flera fall lyfts inga andra perspektiv än Fridays 

for Futures egna fram och dessa publiceringar liknar närmast reklam för 

organisationen. Vid fem tillfällen har kritiska frågor ställts till dess representanter, 

men i betydligt större utsträckning ställer journalister uppmuntrande frågor. 

Sveriges Radio
Rapporteringen i SR handlar framför allt om olika aktioner där Fridays for Future-

demonstranter oemotsagda beskriver varför de demonstrerar. Exempelvis satt 

en person på en vägbana i protest, vilket blev ett inslag i P4 Norrbotten (1). I ett 

annat inslag skildras en klimataktivists kamp i Uganda (4). 
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Endast i två inslag ställer journalisten en kritisk fråga. I det ena fallet ställs en 

fråga till en aktivist som demonstrerar mot en gruva i Kallak: ”Kan du se något 

positivt med en gruvetablering, exempelvis att det skapar arbetstillfällen?”. 

Sammantaget har inslaget dock en tydlig övervikt för demonstranternas 

perspektiv (2). I flera andra inslag ställs inbjudande frågor till demonstranterna 

så som ”Vad är det viktigaste budskapet ni vill ha fram?”, ”Jag har förstått att ni 

vill att även lokala politiker ska agera mer än vad de gör i dag”, ”Hur känner du?”, 

”Vad vill ni med det här?”, ”I fortsättningen, när kan vi se er här?” (7, 8).

I ett annat inslag ställs en kritisk fråga till en taxichaufför som ifrågasätter 

demonstrationen: ”Vad ska de göra i stället för att få gehör för det de vill?”, 

samtidigt som huvuddelen av inslaget tillägnas demonstranterna och deras 

perspektiv (10). I samma inslag intervjuas Mattias Wahlström, universitetslektor 

i sociologi vid Göteborgs universitet, om klimatrörelsens aktivistiska inslag. 

Reportern undrar hur accepterad civil olydnad är bland allmänheten, och om 

aktionerna kan vara till fördel eller rentav motarbeta klimatrörelsens mål. 

Wahlström konstaterar att det delvis beror på ”hur en protest framställs av 

medierna”.

Ytterligare ämnen som SR har rapporterat om är att Fridays for Future varit med 

och anordnat en gratiskonsert för klimatet (6).  

Sveriges Television
SVT har uppmärksammat flera av Fridays for Futures demonstrationer och 

dess syfte. I huvuddelen av publiceringarna förmedlas organisationens syn 

på klimatet utan att andra perspektiv tas upp. Exempelvis uppmärksammas 

aktioner mot gruvor (106), samt kritik mot ett byggprojekt i form av en aktion 

där kottar dumpades på ett torg (117). SVT uppmärksammade även en av 

organisationens första protester efter pandemin (108). 

I en publicering om en protest mot gruvnäringen intervjuas rörelsens grundare 

Greta Thunberg, och journalisten ställer en kritisk fråga: ”Regeringen menar att 

Sverige kommer att behöva mycket mineraler för att klara klimatmålen. Hur ser 

du på det?” Thunbergs perspektiv ges samtidigt stort utrymme (110). 

Vid ett tillfälle förmedlas kritik mot organisationen. I den publiceringen riktar 

SSU:s ordförande kritik mot Fridays for Futures aktivism och anser att dess 

medlemmar bör engagera sig partipolitiskt i stället (111). I en annan publicering 

kritiseras odemokratiska klimataktioner med motivet att de kan motverka sitt 

syfte, men i den publiceringen lyfts dock Fridays for Future aktioner upp som ett 

lyckat exempel på civil olydnad (120). 
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Dagens Nyheter
Även DN:s rapportering består i huvudsak av okritiska artiklar om Fridays for 

Futures demonstrationer. Exempelvis rapporterar DN om en demonstration 

vid en klimatkonferens (244), en på Mynttorget (250), och en demonstration i 

Tyskland där en aktivist kommenterar hur han tror att demonstrationen kan 

påverka det stundade valet i Tyskland: ”Jag tror att det kan göra skillnad. Det har 

åtminstone fått stort utrymme i medierna.” (245). Vid samtliga av dessa tillfällen 

är det demonstranternas åsikter som står i centrum utan att andra perspektiv 

lyfts fram. 

I DN:s rapportering ställs inga kritiska frågor till demonstranterna; däremot ställs 

bekräftande frågor som ”Det är din 147:e strejkvecka. Känner du dig uppgiven 

över att fortfarande behöva stå här?” (250)

DN rapporterar även om en konsert som Fridays for Future är medarrangörer till 

(249). Därutöver skriver DN vid flera tillfällen om en gruvexploatering i Kallak där 

organisationens perspektiv dominerar (243). I rapporteringen om Kallak finns 

även exempel på artiklar där andra perspektiv lyfts fram på ett mer balanserat 

sätt (237); dock riktas inga kritiska frågor till organisationen. 

Extinction Rebellion
Extinction Rebellion nämnts i 46 av de granskade publiceringarna. Av dessa är 

nio publicerade i SR, 22 publicerade i SVT och 15 publicerade i DN.

Rapporteringen om Extinction Rebellion har uteslutande handlat om rörelsens 

aktioner där aktivister stoppat vägtrafik eller tagit sig in på flygplatser. I 

rapporteringen har både aktivisternas motiv och kritik mot aktivisterna lyfts 

fram. Det ställs även en del kritiska frågor till aktivisterna. Det finns både 

exempel på ensidiga publiceringar där enbart kritik mot rörelsen lyfts fram, 

samt där enbart Extinction Rebellions perspektiv uppmärksammas.

Sveriges Radio
Rapporteringen om Extinction Rebellion i SR handlar om rörelsens olika 

aktioner och i flera inslag intervjuas både poliser som avlägsnat aktivister 

och talespersoner från organisationen som ges utrymme att motivera varför 

aktionerna äger rum (92, 97). 

Vid flera tillfällen ligger tonvikten i inslagen på aktivisternas perspektiv, 

exempelvis när det rapporteras att två personer gripits på Landvetter flygplats 

och ”mannen på gatan” som befinner sig på flygplatsen och lyfts fram i inslaget 
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känner flygskam och sympatiserar med aktivisterna (100). I ett annat inslag om 

protester mot stenbrytning i Klinte är det uteslutande aktivisternas perspektiv 

som lyfts fram (98).

Vid inget tillfälle ställer SR:s journalister kritiska frågor till aktivisterna eller 

Extinction Rebellions talespersoner. 

Sveriges Television
SVT är det mediehus i undersökningen som har uppmärksammat Extinction 

Rebellions aktioner mest. Rapporteringen handlar i huvudsak om aktioner där 

exempelvis poliser ger en lägesbild (207), eller allmänheten intervjuas och ger 

uttryck för irritation och frustration mot aktivisterna (212). Samtidigt upplåter 

SVT utrymme för aktivisterna att motivera sina aktioner i majoriteten av inslagen 

(217). I ett inslag intervjuar SVT:s journalist två aktivister som limmade fast sig 

på en landningsbana. Aktivisterna beskriver sitt agerande och uppger att det 

var värt att genomföra aktionen även om det innebär att de begått ett brott. I 

intervjun ställs en kritisk fråga – ”Men är inte det en stor skillnad att ni begått ett 

brott?” – varpå aktivisterna svarar att deras aktioner inte skiljer sig nämnvärt 

från en vanlig demonstration, vilka också kan leda till att folk missar resor och 

kommer för sent. Aktivisterna ges i inslaget stort utrymme att ge sin syn, medan 

SVT:s journalist nickar instämmande (208). 

Det finns även exempel på betydligt mer kritiskt vinklade publiceringar där 

journalisten ställer tuffa frågor till aktivisterna och där fokus ligger på kritiken 

som riktas mot organisationens aktioner (225). Till rörelsens presskontakt ställer 

journalisten frågan: ”Vad är skillnaden på det ni gör och inhemsk terrorism?”. Vid 

ett annat tillfälle ställs en fråga till en av aktivisterna: ”Äventyrar inte sådana här 

aktioner andras säkerhet?” (213).

Det förekommer även neutrala publiceringar där det rapporteras om aktioner 

och hur dessa påverkar väg- och flygtrafiken (220), eller om utdömda brott till 

klimataktivister men utan att händelserna beskrivs på ett värderande sätt (224). 

Dagens Nyheter
DN:s rapportering om Extinction Rebellion handlar, likt SVT, i huvudsak om 

rörelsens olika aktioner där både aktivister och kritiker får komma till tals. Några 

publiceringar är kortare redogörelser om att en aktion ägt rum och att polisen 

varit på plats för att avlägsna aktivister (296, 300). 

Det förekommer även betydligt mer inkännande reportage där aktivister som 

har brutit mot lagen får redogöra för sina motiv och om varför de anser att det 

är rätt att ägna sig åt civil olydnad. I några intervjuer ställs kritiska frågor som: 

14

K
li

m
at

m
ak

th
av

ar
e 

i m
ed

ie
rn

a



”Hur bedömer du sannolikheten för att klimatrörelsen skulle radikaliseras och 

bli våldsam?”, men artiklarna genomsyras likväl av en förstående inställning till 

aktivisterna (291, 298). I en annan publicering skildras protesterna i samband 

med klimattoppmötet i Glasgow där aktivister oemotsagda får förklara sig utan 

att journalisten ställer några kritiska frågor (292). 

DN publicerar en kritisk artikel, men även där ges aktivister utrymme att förklara 

sitt agerande. I det fallet rapporterar DN om att ett ambulansflyg blev försenat 

på grund av en aktion anordnad av Extinction Rebellion (294).

Greenpeace
Totalt har Greenpeace nämnts i 39 av de analyserade publiceringarna. Av dessa 

är tio publicerade i SR, elva i SVT och 18 i DN.

Greenpeace förekommer framför allt i rapporteringen som en debattör eller 

klimatexpert där organisationens företrädare får kommentera rapporter och 

olika klimathändelser. Medierna uppmärksammar även i flera fall kritik som 

organisationen riktar mot olika aktörer, och demonstrationer som Greenpeace 

medverkar i eller anordnar. 

Sveriges Radio
SR:s rapportering om Greenpeace under den granskade perioden består framför 

allt av inslag från Sameradion och handlar om Greenpeaces demonstrationer 

mot att Sveaskog får avverka skog på samebyarnas marker. Rapporteringen 

har en tydlig slagsida till förmån för samebyarnas och Greenpeace intressen. 

Exempelvis rapporteras det att ”Greenpeace fortsätter kampen på samebyarnas 

marker”, där Greenpeaces talesperson ges stort utrymme att ge sin bild av 

situationen utan kritiska frågor (11). Även Sveaskog erbjuds utrymme att 

komma till tals i inslaget men väljer att inte kommentera aktionen. I ett annat 

inslag uppmärksammar Sameradion en aktion bestående av fem personer 

(12). Sameradion rapporterar även om hur privatpersoner skänkt pengar till 

Greenpeaces kamp att skydda renbetesmarker och att organisationen tackar för 

stödet: ”Vi är glatt överraskade och rörda” (13).  

I rapporteringen om Preems planerade utbyggnad i Lysekil är Greenpeace en av 

de aktörer som ges utrymme att kommentera. I inslaget hörs både kritiker och 

förespråkare av satsningen (15). I ytterligare ett inslag medverkar Greenpeaces 

kampanjchef i en debatt mot de svenska gruvföretagens branschorganisation, 

Svemin, om huruvida miljölagarna borde skärpas eller lättas. Inslaget är det 

enda exemplet där SR ställer kritiska frågor till Greenpeace (16). 
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Sveriges Television
I ett flertal av SVT:s inslag där Greenpeace medverkar får organisationen 

kommentera miljöhändelser. Ett exempel är ett inslag om att det borde satsas 

mer pengar på utsläppsminskning i utvecklingsländer (123). I ett annat inslag 

kritiserar organisationen ett utkast från FN om hur utsläppen ska minska (127). 

Ytterligare ett exempel är när Greenpeace kommenterar avskogningen av 

Amazonas (124). 

I andra inslag har läckor och rapporter av Greenpeace används som fakta 

eller grund till artiklar, som när organisationen läckte FN-förhandlingar (128), 

eller en artikel om varför FN inte stoppar spökflygningar (129). Därutöver 

uppmärksammas olika aktioner arrangerade av Greenpeace, och kritiseras 

ibland. Exempelvis kritiseras en aktivist som flög in på en arena under fotbolls-

EM i München med en motordriven paraglider med konsekvensen att två 

personer fick föras till sjukhus (131). I andra publiceringar där Greenpeace 

aktioner uppmärksammas får organisationens representanter stort utrymme 

att motivera sitt agerande (132, 133).  

Dagens Nyheter
DN:s rapportering om Greenpeace utgörs i huvudsak av att organisationen 

får kommentera olika rapporter och händelser. Exempelvis rapporterar DN 

att organisationen välkomnar EU:s nya skogsstrategi (259). I två publiceringar 

låter DN en talesperson för organisationen kommentera IPCC:s klimatrapport 

(261, 265); i ytterligare en publicering lyfter tidningen Greenpeaces kritik mot 

förslaget att godkänna slutförvaring av kärnkraft (263). I flera av dessa artiklar 

uppmärksammas kritik från flera klimatorganisationer som politiker eller 

myndigheter ställs i svaromål mot, vilket leder till en för Greenpeace fördelaktig 

rapportering. 

I ett antal artiklar har Greenpeaces representanter intervjuats som sakkunniga 

i olika frågor. Ett exempel är en artikel om att gruvindustrin tillåts expandera i 

Amazonas (257); ett annat exempel är en artikel om att Kina måste göra mer 

för att de globala klimatmålen ska nås (255). Ytterligare ett exempel är när 

organisationen får kommentera företags användning av ”greenwashing” i 

reklamkampanjer (267). 

Världsnaturfonden
Världsnaturfonden har omnämnts i totalt 82 publiceringar och är därmed 

den näst mest omnämnda organisationen i undersökningen. Av dessa är 38 

publicerade i SR, 24 i SVT och 20 i DN.
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Världsnaturfonden har framför allt medverkat i medierapporteringen som 

expert eller kommentator i klimat- och miljörelaterade ämnen. Därutöver har 

organisationens rapporter vid flera tillfällen blivit underlag för publiceringar, i 

synnerhet organisationens guider till konsumenter gällande klimatsmart mat. 

Sveriges Radio
SR har i flera inslag lyft Världsnaturfondens konsumentrekommendationer i 

form av kött- och fiskeguiden där organisationen sätter grönt, gult respektive rött 

ljus för olika livsmedel baserat på Världsnaturfondens bedömning av varornas 

klimatavtryck. Särskild uppmärksamhet fick Världsnaturfondens uppmaning att 

köpa räkor från Kanada i stället för Västkusten då västkustsräkorna tilldelades 

ett rött ljus. Även uppmaningen att sluta äta svensk kommersiell kyckling fick 

stor uppmärksamhet.

Flera av dessa inslag innehåller dels information om Världsnaturfondens 

rekommendationer, dels kritiska röster från handlare som menar att 

Världsnaturfondens bedömning av hållbarhet är felaktig (24). I ett inslag 

där en kycklingbonde fick bemöta kritiken som Världsnaturfonden riktade 

mot branschen framstår det som att journalisten driver Världsnaturfondens 

intressen när vederbörande i slutet av inslaget redogör för hur konsumenter kan 

undvika den rödlistade kycklingen (28). 

Andra inslag består huvudsakligen av skarp kritik från handlare som riktas mot 

Världsnaturfondens rekommendationer (39). I ett inslag ställs frågan till en kritisk 

handlare som menar att hans fisk är hållbar: ”Hur vet du till 100 procent att det 

fiske som sker faktiskt är ansvarsfullt?” (33). I inga inslag ställs motsvarande 

frågor riktade mot Världsnaturfonden om huruvida den kan försäkra att dess 

bedömningar av vad som är hållbart är korrekt avvägda. 

I ett 20 minuter långt samtal med rubriken ”Därför får svensk kyckling rött 

ljus i köttguide” medverkar en talesperson för Världsnaturfonden tillsammans 

med två forskare som alla var positiva till guiden (30). Ingen kritisk röst bjöds 

in att medverka i programmet. Dagen efter publicerades ett inslag om att 

branschorganisationen Svensk fågel var kritisk till att den inte fick medverka 

i programmet, men inte heller i det uppföljande inslaget fick Svensk fågel 

medverka; i stället läste reportern upp kritiken som skickades till redaktionen 

via mejl (46). 

Därutöver har SR uppmärksammat Världsnaturfondens pris för hållbara städer 

med rubriken: ”Tungt klimatpris till Lund” (43). Världsnaturfonden har även 

medverkat som sakkunnig när det rapporterats om nyttan med havsbaserad 

vindkraft (49) och när det rapporterats om utdöende arter (53).  
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Sveriges Television
I SVT:s rapportering utgör information från Världsnaturfonden i flera fall 

faktaunderlag som publiceringarna delvis eller helt utgår ifrån. Några exempel 

är en artikel om hur stort hushållens matsvinn är (134), en artikel om avskogning 

(137), en artikel om att koalor är hotade (149) och en diskussion om tjuvjakt på 

elefanter där Världsnaturfondens representant presenteras som expert (141). 

I två artiklar om vargjakt medverkar Världsnaturfonden som en debattör mot dels 

politiker (135), dels jägare (136). Även SVT lyfter Världsnaturfondens rödlistning 

av kyckling och räkor (151). I rapporteringen om att svensk kommersiell kyckling 

rödlistats framställs Världsnaturfonden som en expert som industrin ska stå 

till svars inför, medan det i rapporteringen om de rödlistade räkorna i större 

utsträckning lyfts fram kritik mot hur Världsnaturfonden kommer fram till sina 

rekommendationer (156). 

SVT uppmärksammar även projekt som Världsnaturfonden varit delaktig i, 

exempelvis om att organisationen varit med och finansierat en vattenväg för 

fiskar (140) och varit delaktig i restaurering av en sjö (143). 

Dagens Nyheter
DN använder Världsnaturfonden huvudsakligen som en faktakälla och i flera 

artiklar framställs organisationens talespersoner som experter.

Exempel på områden där DN hänvisar till Världsnaturfonden som källa är 

artiklar om antalet skadade djur i bränder i Australien (272), att beståndet av 

vilda ryggradsdjur minskar (273), vilken effekten är att omvandla naturområden 

till jordbruksmark (277), samt hur stor mängden plastavfall som släpps ut i hav 

beräknas vara (280). 

I en längre artikel presenteras Världsnaturfondens rapport om utsläpp av plast 

i haven. En av organisationens talespersoner medverkar som expert (283). 

I en annan artikel medverkar en talesperson från Världsnaturfonden som 

beskriver hur djur är i fara efter ett oväder i fjällen (282). I andra texter där 

Världsnaturfonden förekommer har den som en av många organisationer, som 

dock inte nödvändigtvis har skilda åsikter, fått kommentera nya förslag som rör 

klimat och miljö. Exempelvis har det kommenterat EU:s hållbarhetsförslag, IPCC, 

den nya klassificeringen av kärnkraft och naturgas i EU, samt strandskyddet 

(281, 278, 276, 275).

DN rapporterade också relativt ingående om Världsnaturfondens valenkät som 

sågade de flesta partiernas miljöpolitik och där Miljöpartiet var det enda parti 

som fick full poäng (287). I artikeln ställs en kritisk fråga: ”Har ni ställt för radikala 

krav på partierna?”. DN publicerade även en lång okritisk artikel som beskrev en 

koldioxidbudget som Världsnaturfonden presenterade (288). 
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En kritisk artikel mot Världsnaturfondens rödmarkering av svensk kyckling 

förekom under perioden (285), medan dess rödmarkering av svenska räkor 

presenterades mer okritiskt (286). 

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är den klimatorganisation som omnämnts mest i 

granskningen. Totalt har Naturskyddsföreningen nämnts i 109 publiceringar 

varav 33 är publicerade i SR, 47 i SVT och 29 i DN.

Naturskyddsföreningen används i stor utsträckning som en faktakälla där 

organisationens rapporter och uttalanden bli underlag i medierapporteringen. 

Naturskyddsföreningens representanter medverkar även som experter 

eller kommentatorer i klimat- och miljörelaterade ämnen. Därutöver har 

medierna vid flera tillfällen uppmärksammat olika klimat- och miljöprojekt som 

Naturskyddsföreningen är involverad i. 

Sveriges Radio
I flera publiceringar om hur vattendrag och livsmedel är förorenade med ämnet 

PFAS står Naturskyddsföreningen som källa i en faktaruta (59, 60, 61, 63, 68). 

Naturskyddsföreningen används även som källa i ett inslag om att slåtterängar 

är hotade (62); i ett annat inslag på samma tema medverkar organisationen 

som expert i ämnet (76). I ytterligare ett inslag medverkar representanter från 

Naturskyddsföreningen som sakkunniga om att en svensk stork blev påkörd 

av ett tåg i Danmark (69). Därutöver har Naturskyddsföreningens kritik mot att 

Sverige skär ner på klimatbiståndet lyfts fram (87). 

Naturskyddsföreningens aktiviteter uppmärksammas i flera inslag. Bland annat 

nämns dess bi-vänlighetspris i två inslag (70, 73) och dess fågelholkstävling 

i två andra (74, 78). Det uppmärksammas även att organisationen sponsrar 

djurskyltar (75), samt en manifestation som Naturskyddsföreningen anordnade 

för att uppmärksamma klimatkrisen (83). 

Vid några tillfällen medverkar Naturskyddsföreningen som debattör och 

då förekommer även kritiska frågor, exempelvis i en debatt mellan Sveriges 

Åkeriföretag och Naturskyddsföreningen om hur dyrt det får bli att tanka (64). 

Även i inslag där Naturskyddsföreningens kritik mot vindkraftsparker lyfts fram 

framförs andra perspektiv (80, 81, 86). 
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Sveriges Television
Under perioden har Naturskyddsföreningen i ett stort antal fall fått kommentera 

händelser och använts som källa. Vid flera tillfällen har organisationens 

ställningstaganden och engagemang i olika frågor lyfts fram i rapporteringen. 

Några exempel på när Naturskyddsföreningen används som källa är en artikel 

om biodling i städer (158), en om att få näthandlare erbjuder klimatvänliga 

fraktalternativ (159) och en artikel om hur snabbt fossila drivmedel ska fasas ut 

(170). I två andra publiceringar porträtteras företrädare för organisationen som 

experter, dels i ett inslag om grodor (184), dels i ett om kläders klimatpåverkan 

(204). I flera inslag står Naturskyddsföreningens ställningstaganden oemotsagda.

Naturskyddsföreningen förekommer därutöver som en av flera debattörer, 

exempelvis i inslag om vargjakten (164), slutförvar av kärnbränsle (166), vindkraft 

och cementa (180, 189). I dessa inslag skildras olika perspektiv och intressen. 

Därutöver har Naturskyddsföreningens kritik och kommentarer lyfts fram i flera 

sammanhang, exempelvis i ett inslag om skonsammare jordbruk (203), om kritik 

som riktas mot lagförslag om strandskydd (202), kritik mot nya flygförbindelser 

(201), att kalhyggen borde stoppas (196), samt om att organisationen JO-anmäler 

en kommun för skogsavverkning (200). Även om det vid flera tillfällen ges 

utrymme för motparter att försvara sig mot kritiken har gestaltningen i inslagen 

legat i linje med Naturskydsföreningens intressen. 

Slutligen förekom ett stort antal artiklar där projekt som stöttas eller 

organiseras av Naturskyddsföreningen lyfts fram, exempelvis i rapporteringen 

om Naturskyddsföreningens tävling i fågelholks-SM (181), om organisationens 

storkprojekt (178), samt om en klädbytardag som Naturskyddsföreningen 

arrangerat (188). 

Dagens Nyheter
DN:s rapportering om Naturskyddsföreningen handlar i huvudsak 

om organisationens rapporter eller ställningstaganden, som används 

som faktaunderlag. Därutöver lyfter DN vid flera tillfällen kritik som 

Naturskyddsföreningen riktar mot olika aktörer, samt låter organisationens 

företrädare medverka som experter eller kommentatorer. Till skillnad från SR 

och SVT har DN inte uppmärksammat organisationens mindre aktiviteter under 

det gångna året. 

I ett antal artiklar används Naturskyddsföreningen som en faktakälla, exempelvis 

i en artikel om klimatsmart shopping (311), en om att elever behöver rustas för 

klimatkrisen (313), och i en artikel om örnar (323). Därutöver uppmärksammas 
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en rapport om hur banker påverkar avskogning i Amazonas som ligger till grund 

för en längre artikel (331). En annan rapport om subventioner till fossila bränslen 

ges även den ett stort utrymme (332). Dessa artiklar framför okritiskt budskapen 

från Naturskyddsföreningens rapporter. 

Vid flera tillfällen får Naturskyddsföreningen kommentera ämnen tillsammans 

med andra klimatorganisationer, exempelvis i en artikel om kritik mot 

slutförvaringen av kärnbränsle (312), en om reaktioner på IPCC:s rapport (314) 

och en artikel som lyfter kritik mot regeringens budget (327). Därutöver har 

Naturskyddsföreningen givit elspartips (318) och kommenterat Vänsterpartiets 

klimatstrategi (326).

Kaliber och Uppdrag granskning
Varken Kaliber eller Uppdrag granskning har under de senaste åren granskat 

klimatrörelsen. Däremot har båda programmen genomfört klimatrelaterade 

granskningar som legat i linje med klimatrörelsens intressen. 

Uppdrag granskning har under det senaste året avslöjat en ”miljöskandal” vid 

framställning av rostfritt stål som återfinns i produkter som säljs av storföretag 

till svenska hem. Därutöver har Uppdrag granskning sänt flera program om att 

torv är en klimatbov. 

Kaliber har under de senaste två åren granskat AP-fondernas fossila investeringar 

och genomfört en granskning av att få miljöbrott klaras upp.
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Klimatet har blivit en allt viktigare 
fråga som många redaktioner lägger 
stora resurser på att bevaka och 
klimatrörelsens aktiviteter och inspel 
är ett återkommande inslag i rapport-
eringen. Denna genomgång visar dock att 
ingen av de granskade redaktionerna vid 
något tillfälle har genomfört en kritisk 
granskning av klimatrörelsen. I stället 
har medierapporteringen i flera fall blivit 
en megafon för klimatrörelsens intressen. 

 

När redaktionerna rapporterar om Fridays for Futures klimatdemonstrationer 

är det nästan uteslutande utifrån aktivisternas perspektiv och rapporteringen 

liknar i det närmaste reklam för organisationens aktiviteter. I mycket liten 

utsträckning lyfts kritiska röster in i rapporteringen.

Rapporteringen om Extinction Rebellions aktioner har varit något mer 

balanserad; många gånger lyfts kritiska röster mot organisationens olagliga 

aktioner – samtidigt som organisationens presstalespersoner i stor utsträckning 

har givits utrymme att motivera aktionerna. 

Analys
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Metod

Därutöver har medierna uppmärksammat lokala klimatprojekt, mindre tävlingar, 

och demonstrationer med endas ett fåtal närvarande som organisationerna 

anordnat. I dessa fall kan man konstatera att klimatorganisationerna fått 

stort genomslag för små insatser, samtidigt som det går att ifrågasätta 

nyhetsvärderingen i den typen av rapportering. 

Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Greenpeace omnämns i 

huvudsak som faktakällor och deras representanter medverkar även som 

experter eller kommentatorer i klimat- och miljörelaterade ämnen. I majoriteten 

av ovannämnda publiceringar är det organisationernas problemformulering 

som ligger till grund för rapporteringen. Det är även vanligt att organisationernas 

utspel blir till nyhetsinslag där den kritiserade parten ställs i svaromål.

När Världsnaturfonden uppmanade konsumenter att avstå från västkustsräkor 

och svensk kyckling möttes detta av stark kritik från handlare och konsumenter 

som ifrågasatte Världsnaturfondens bedömningar, vilket uppmärksammades 

i samtliga medier. I dessa publiceringar har även Världsnaturfonden givits 

utrymme för att motivera sina beslut. Samtidigt har Världsnaturfondens 

konsumentuppmaningar förmedlats utan kritiska inslag i flera publiceringar. 

Klimatorganisationerna har även förekommit som debattörer i ämnen 

där olika intressen har fått komma till tals. Det finns dock exempel på när 

medierna rapporterar om klimatrörelsens samlade kritik i ett visst ämne utan 

att andra relevanta perspektiv – som ekonomisk tillväxt eller människors 

levnadsförhållanden – lyfts fram. 

Sammantaget kan man konstatera att klimatmakthavarna får ett stort genomslag 

i medierapporteringen och att rapporteringen i stor utsträckning ligger i linje 

med klimatrörelsens intressen. 
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Källmaterial

Nr Sveriges Radio Datum
Skydda skogen
F4F

1 https://sverigesradio.se/artikel/17-ariga-linnea-i-lulea-blockerade-trafiken-for-klimatets-skull 24-sep-21

2 https://sverigesradio.se/artikel/unga-manifesterade-i-kallak-ser-sin-framtid-bli-paverkad-av-en-gruva 07-feb-22

3 https://sverigesradio.se/artikel/henry-och-hundra-kompisar-tagade-for-klimatet-maste-gora-nagot 22-okt-22

4 https://sverigesradio.se/artikel/ugandas-hilda-nakabuye-jamfors-med-greta-thunberg 15-jul-21

5 https://sverigesradio.se/artikel/klimataktivisten-smilla-absolut-snallast-maste-politikerna-vara 25-mar-22

6 https://sverigesradio.se/artikel/thunberg-och-linden-fran-karlskrona-gor-sommarturne-for-klimatet 31-maj-22

7 https://sverigesradio.se/artikel/vi-maste-gora-nagot-innan-det-ar-forsent 24-sep-22

8 https://sverigesradio.se/artikel/klimatprotest-fyller-ar-kraver-att-politiker-tar-ansvar-och-borjar-agera 20-aug-21

9 https://sverigesradio.se/artikel/fridays-for-future-igang-efter-tva-ar-klimatkrisen-kraver-engagemang 24-aug-21

10 https://sverigesradio.se/artikel/klimataktivister-och-valrorelsen 06-maj-21

Greenpeace
11 https://sverigesradio.se/artikel/greenpeace-fortsatter-kampen-pa-samebyns-marker 17-aug-21

12 https://sverigesradio.se/artikel/greenpeace-startar-aktion-mot-skogsavverkningar-pa-samebymark 09-aug-21

13 https://sverigesradio.se/artikel/muonio-och-greenpeace-vi-ar-glatt-overraskade-och-rorda 17-sep-21

14 https://sverigesradio.se/artikel/renskotarna-i-muonio-ser-skogarna-forsvinna 10-jun-21

15 https://sverigesradio.se/artikel/tunga-instanser-positiva-till-preems-utbyggnad 26-apr-21

16 https://sverigesradio.se/artikel/debatt-efter-lkab-avslaget-behover-miljolagen-goras-om 18-okt-21

17 https://sverigesradio.se/avsnitt/kinas-smutsiga-karlek-till-kol 30-okt-21

18 https://sverigesradio.se/artikel/bjorn-natthiko-lindeblad-urskogen-ar-extra-viktig-for-samerna 30-aug-21

19 https://sverigesradio.se/artikel/kinesiskt-storfiske-hotar-lokala-fiskenaringen-i-senegal 14-feb-22

20 https://sverigesradio.se/artikel/muoniobesvikelse-efter-mote-med-statens-skogsbolag 28-jun-21

Världsnaturfonden
21 https://sverigesradio.se/artikel/varldsnaturfonden-var-forsiktig-med-att-kopa-torsk 19-maj-22

22 https://sverigesradio.se/artikel/miljomarkt-fisk-och-skaldjur-valjs-bort-av-wwf 24-maj-22

23 https://sverigesradio.se/artikel/wwf-stopp-for-svenska-rakor-far-rott-ljus 30-maj-22

24 https://sverigesradio.se/artikel/storbraket-nar-rakorna-rodmarkeras-fiskarna-slar-tillbaka-ar-tragiskt 30-maj-22

25 https://sverigesradio.se/artikel/svensk-fagel-kallar-till-mote-efter-kritiken-vill-att-wwf-andrar-sig 16-nov-21

26 https://sverigesradio.se/artikel/efter-hajdumpningen-miljoorganisationer-skriver-oppet-brev-till-regeringen 22-apr-22

27 https://sverigesradio.se/artikel/svensk-kyckling-far-rott-ljus-i-kottguiden 18-nov-21

28 https://sverigesradio.se/artikel/wwfs-kottguide-viss-svensk-kyckling-far-rott-ljus 16-nov-21

29 https://sverigesradio.se/artikel/livsmedelsverket-vi-ska-inte-sluta-kopa-svenskt-kyckling 16-nov-21

30 https://sverigesradio.se/avsnitt/darfor-far-svensk-kyckling-rott-ljus-i-kottguide 17-nov-21

31 https://sverigesradio.se/artikel/wwf-plastskrap-hotar-havens-arter-och-ekosystem 08-feb-22

32 https://sverigesradio.se/artikel/utslapp-okar-i-47-av-sveriges-kommuner 25-mar-22

33 https://sverigesradio.se/artikel/fiskhandlare-fortsatter-salja-svenska-rakor-trots-rodmarkering 30-maj-22



34 https://sverigesradio.se/artikel/kundernas-asikter-om-rakornas-ursprung-gar-isar-bara-de-kommer-fran-havet 31-maj-22

35 https://sverigesradio.se/artikel/svenska-rakor-rodlistade-uppmanas-ata-kanadensiska-finns-inte-pa-auktion 30-maj-22

36 https://sverigesradio.se/artikel/fn-mote-for-att-radda-biologiska-mangfalden-inleds 11-mar-22

37 https://sverigesradio.se/artikel/rovdjursexperten-inte-realistiskt-att-minska-vargstammen 27-maj-22

38 https://sverigesradio.se/artikel/farbonder-ser-fram-emot-farre-vargar-maste-ner-till-en-en-acceptabel-niva 24-maj-22

39 https://sverigesradio.se/artikel/fiskauktionen-tror-inte-goteborgarna-vill-ha-rakor-fran-kanada 30-maj-22

40 https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-rodlistningen-av-svenska-rakan 30-maj-22

41 https://sverigesradio.se/artikel/ovantade-radet-at-inte-rakor-fran-vastkusten 30-maj-22

42 https://sverigesradio.se/artikel/stockholm-kan-utses-till-arets-klimatsstad 12-maj-22

43 https://sverigesradio.se/artikel/tungt-klimatpris-till-lund-bast-av-280-stader 30-maj-22

44 https://sverigesradio.se/artikel/nastan-halften-av-landets-tjurar-far-aldrig-beta 02-jul-21

45 https://sverigesradio.se/artikel/gront-ljus-for-siklojan-i-vattern-positivt 19-maj-21

46 https://sverigesradio.se/avsnitt/kycklingen-rodlistad-darfor-slar-branschen-ifran-sig 18-nov-21

47 https://sverigesradio.se/artikel/fiskhandlaren-oscar-har-aldrig-hort-talas-om-kanadensiska-rakor 31-maj-22

48 https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-satsar-pa-vatmarker-for-att-minska-koldioxidutslappen 09-aug-21

49 https://sverigesradio.se/artikel/vindkraft-i-havet-kan-vara-positivt-for-den-marina-miljon 21-apr-22

50 https://sverigesradio.se/artikel/koldioxidutslappen-pa-gotland-okar-trots-att-de-maste-minska-kraftigt 26-mar-22

51 https://sverigesradio.se/artikel/nasselfjarilen-kan-bli-sveriges-nationalfjaril 21-apr-22

52 https://sverigesradio.se/artikel/unikt-utslapp-i-lysekil-tva-knaggrockor-fick-simma-ut 27-jul-21

53 https://sverigesradio.se/avsnitt/vaquitan-nast-pa-tur-att-utrotas 06-nov-21

54 https://sverigesradio.se/artikel/tjurar-kan-fa-leva-hela-sitt-liv-inomhus-och-far-inte-beta-gras 02-jul-21

55 https://sverigesradio.se/avsnitt/raddningsaktion-for-hermanns-skoldpadda-cecilia-blomberg-paris 25-aug-21

56 https://sverigesradio.se/artikel/valrossen-wally-kan-vara-pa-vag-hem-till-gronland 23-sep-21

57 https://sverigesradio.se/avsnitt/asiens-lagsta-flod-en-ekologisk-katastrof 08-okt-21

58 https://sverigesradio.se/artikel/rockor-och-hajar-slapps-ut-i-lysekil 27-jul-21

Naturskyddsföreningen
59 https://sverigesradio.se/artikel/brunnar-kontaminerade-fororeningar-sprids-i-lantbruksidyllen 11-maj-22

60 https://sverigesradio.se/artikel/lantbrukaren-lars-inte-roligt-att-drabbas-bor-vara-mana-om-vattnet 10-maj-22

61 https://sverigesradio.se/artikel/livsmedel-kontrolleras-inte-for-pfas-fororeningar-i-uppsala-lan 11-maj-22

62 https://sverigesradio.se/artikel/de-svenska-slatterangarna-ar-hotade 07-aug-21

63 https://sverigesradio.se/artikel/miljoinspektoren-om-allvaret-anmarkningsvart-hoga-halter 10-maj-21

64 https://sverigesradio.se/artikel/hur-dyrt-far-det-bli-att-tanka 08-feb-21

65 https://sverigesradio.se/artikel/en-arskronika-om-miljo-och-natur-ganger-sextio 04-dec-21

66 https://sverigesradio.se/artikel/klart-tropicariet-ska-pryda-klassiska-kaktusplanteringen 17-feb-22

67 https://sverigesradio.se/artikel/gruvbolag-vill-bryta-mer-guld-i-fabodliden 25-apr-22

68 https://sverigesradio.se/artikel/pfas-halterna-i-forslovsvattnet-tio-ganger-hogre-an-det-tillatna-i-danmark 15-nov-21

69 https://sverigesradio.se/artikel/skansk-stork-pakord-av-tag-i-danmark-ovanligt 02-maj-22

70 https://sverigesradio.se/artikel/helsingborg-basta-bi-kommun-i-skane 24-maj-22

71 https://sverigesradio.se/artikel/lansstyrelsen-kraver-akutatgarder-behover-stoppa-de-hoga-halterna 11-maj-22

72 https://sverigesradio.se/artikel/bjorkalle-far-sta-kvar-skulle-sagas-ned-for-nya-busstorget 20-maj-22

73 https://sverigesradio.se/artikel/slutsatsen-i-linkoping-trivs-bin-bland-blommorna 24-maj-22

74 https://sverigesradio.se/artikel/falkopingsklassen-kan-vinna-sm-i-fagelholk-borja-grata-av-gladje 25-mar-22

75 https://sverigesradio.se/artikel/fagerstas-angmarker-far-informativa-skyltar 27-maj-22

76 https://sverigesradio.se/artikel/slar-ett-slag-for-biologisk-mangfald 21-aug-22

77 https://sverigesradio.se/artikel/hungriga-katter-hotar-fagelbestandet 11-aug-21

78 https://sverigesradio.se/artikel/vastra-skolan-vinner-sm-i-fagelholk-fick-inspiration-av-bastun-hemma 05-apr-22

79 https://sverigesradio.se/artikel/pensionsmiljarder-investeras-i-kol-och-olja 24-maj-22

80 https://sverigesradio.se/artikel/overdomstolen-ger-gront-ljus-till-stor-vindkraftspark-i-norra-rattvik 27-maj-22

81 https://sverigesradio.se/artikel/klartecken-till-vindkraftsetablering-i-norra-rattvik-dalarnas-storsta 06-dec-21

82 https://sverigesradio.se/artikel/projekt-ska-fa-fler-att-vandra-nara-fjallen-istallet-for-pa-dem 21-jul-22



83 https://sverigesradio.se/artikel/manifestation-i-nassjo-klimatkrisen-hamnar-i-skuggan-av-kriget 25-mar-22

84 https://sverigesradio.se/artikel/soderhamns-naturskyddsforening-satsar-extra-for-att-bevara-den-biologiska-mangfalden 21-maj-22

85 https://sverigesradio.se/artikel/beslut-om-vindkraft-overklagas-kan-inte-lagga-beslag-pa-all-natur 12-maj-22

86 https://sverigesradio.se/artikel/orrar-bromsar-holmens-stora-vindkraftsplaner 28-jun-22

87 https://sverigesradio.se/artikel/trots-loftet-om-fordubbling-sverige-skar-ner-pa-klimatbistandet 01-jun-21

88 https://sverigesradio.se/artikel/naturskyddsforeningen-om-insikter-fran-galsgow 12-nov-21

89 https://sverigesradio.se/artikel/naturskyddsforeningen-frammande-blomma-hotar-laxen-i-savean 05-apr-22

90 https://sverigesradio.se/artikel/upprorda-kanslor-pa-bada-sidor-sundet-infor-nytt-stadsdelsbygge 04-feb-22

91 https://sverigesradio.se/artikel/sverige-sitter-i-en-energifalla-vill-ha-produktion-av-naturgas 12-maj-22

Extinction Rebellion
92 https://sverigesradio.se/artikel/kvinna-gripen-pa-sturups-landningsbana 31-okt-21

93 https://sverigesradio.se/artikel/demonstration-i-visby-mot-stenbrytningen 26-feb-22

94 https://sverigesradio.se/artikel/klimataktivister-gripna-efter-aktion-pa-landvetter-flygplats 31-okt-21

95 https://sverigesradio.se/artikel/klimataktivister-forsoker-stoppa-flygtrafiken-pa-svenska-flygplatser 31-okt-21

96 https://sverigesradio.se/artikel/aktivistgrupp-holl-protestaktion-i-centrala-kristianstad-mot-tradfallningar 13-aug-21

97 https://sverigesradio.se/artikel/klimataktivister-kuppar-flygplatser-i-sverige 31-okt-21

98 https://sverigesradio.se/artikel/demonstrationer-under-forhandlingarna-om-fortsatt-stenbrytning-i-klinte 13-sep-21

99 https://sverigesradio.se/artikel/demonstration-blockerade-bergsgatan-i-malmo-livradd-for-min-framtid 03-jul-21

100 https://sverigesradio.se/artikel/just-nu-klimatprotest-pa-landvetter-flygplats 31-okt-21

Sveriges Television
Skydda skogen

101 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-paverkar-den-svenska-skogslobbyn-eu-s-skogspolitik 03-jul-21

102 https://www.svt.se/nyheter/oro-och-forvantan-infor-framtida-skogspolitiken-het-politisk-stridsfraga 11-jul-21

103 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vindkraftsparken-i-rattvik-overklagas-boende-otrevlig-manniskosyn 19-jan-22

104 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klartecken-for-dalarnas-storsta-vindkraftspark 27-maj-22

105 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/miljorattsprofessorer-om-de-hardare-kraven-pa-skogsagare-felaktigt-pasta-att-det-

rader-bofinksskydd

08-mar-22

F4F
106 https://www.svt.se/nyheter/sapmi/fridays-for-future-strejk-i-jokkmokk 04-feb-22

107 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/greta-thunberg-strejkar-i-jokkmokk 04-feb-22

108 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/trots-motgangar-forsatter-klimatkampen-jag-skulle-skammas-for-resten-av-mig-

liv-om-jag-inte-var-har-idag

25-mar-22

109 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/demonstration-for-en-hallbar-skogsindustri 11-dec-21

110 https://www.svt.se/nyheter/sapmi/greta-thunberg-vi-kan-inte-radda-naturen-genom-att-forstora 06-feb-22

111 https://www.svt.se/nyheter/ssu-toppens-uppmaning-till-greta-thunberg-gor-skillnad-pa-riktigt 05-nov-21

112 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/greta-thunberg-infor-valet-i-tyskland-det-racker-inte-att-rosta 24-sep-21

113 https://www.svt.se/kultur/greta-thunberg-och-artister-till-klimatevenemang 21-sep-21

114 https://www.svt.se/nyheter/greta-thunberg-pa-klimatprotest-inget-mer-bla-bla-bla 01-nov-21

115 https://www.svt.se/nyheter/greta-thunberg-politikerna-vet-exakt-vad-de-offrar 17-okt-21

116 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/karlskronabor-holl-fredsmanifestation-for-folket-i-ukraina 04-mar-22

117 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/har-dumpar-de-over-20-000-kottar-utanfor-kommunhuset 20-aug-21

118 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/linnea-protesterar-mot-klimatpolitiken-blockerar-bilvag-i-lulea 24-sep-21

119 https://www.svt.se/nyheter/sapmi/nik-marak-mitt-barnbarns-marker-ar-hotade 11-feb-21

120 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskaren-klimataktionerna-kan-motverka-sitt-eget-syfte 01-nov-21

121 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/dumpat-danskt-havsslam-tas-upp-i-riksdagen 27-jan-22

122 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ida-maria-och-tuva-pa-plats-under-demonstrationen-i-sundsvall-vill-visa-

vart-stod

11-dec-22

Greenpeace
123 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/miljoministern-40-av-budgeten-gar-till-klimatfragor 12-nov-21



61. https://www.dn.se/varlden/varning-273-procent-fler-brander-i-europa-i-ar-an-snittet/

124 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bolsonaro-slar-ifran-sig-amazonas-kritiken-vore-enkelt-om-inte-andra-lander-kopte-fran-

oss

20-nov-21

125 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagen-sager-ja-till-undantagslag 29-sep-21

126 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hundratals-illegala-guldgravare-i-amazonas 26-nov-22

127 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forsta-utkastet-slappt-det-racker-inte 10-nov-21

128 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lackta-dokument-visar-lander-forsokte-paverka-fn-s-klimatrapport 21-okt-21

129 https://www.svt.se/nyheter/darfor-stoppas-inte-spokflygen-eu-far-kritik 04-feb-22

130 https://www.svt.se/sport/fotboll/aktivist-hoppade-in-med-fallskarm 15-jun-21

131 https://www.svt.se/sport/fotboll/greenpeace-beklagar-em-krasch 16-jun-21

132 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/greenpeace-pa-plats-i-muonio 19-aug-21

133 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/svavande-green-peace-aktivister-protesterade-vid-riksdagen 31-mar-22

Världsnaturfonden
134 https://www.svt.se/nyheter/livsmedelskedjorna-vill-sla-matsvinnsmalet-i-fortid 10-apr-22

135 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vargjakten-ar-nu-inledd-tik-skjuten-i-gullsjoreviret 12-jan-22

136 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/i-dag-startar-vargjakten-intresset-bland-jagare-har-minskat 03-jan-22

137 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forsta-stora-cop26-beslutet-stoppa-avskogning-till-2030 02-nov-21

138 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/naturbevakaren-om-ovadret-i-fjallen-fjallraven-hotas 20-jan-22

139 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-overvager-forbud-mot-import-av-kaffe-och-biff 17-nov-21

140 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/abborre-och-havsoring-skall-gynnas-i-nyanlagt-omlop 22-apr-22

141 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/elfenbenssmugglare-ska-stoppas-med-dna-test 19-feb-22

142 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tvillinglyckan-total-i-tokyo-tva-pandaungar-ser-dagens-ljus 24-jun-21

143 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/efter-uttorkningen-har-aterfods-en-gammal-sjo 09-nov-21

144 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vargstammen-ska-minskas 24-maj-22

145 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-riskerar-frivilliga-livet-for-att-radda-hotad-val 20-jul-21

146 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jagare-mojligt-att-skjuta-ner-stammen-till-170-vargar 24-maj-22

147 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/ho-reaktionerna-pa-gruvbrytning-i-kallak-sverige-for-krig-mot-naturen 02-mar-22

148 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/rott-ljus-for-flera-av-lanets-vanligaste-fiskar-i-wwf-s-fiskguide-helt-fel-menar-

lansstyrelsen

10-jun-21

149 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/koalan-klassas-som-utrotningshotad 11-feb-22

150 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vulkanapa-och-horngroda-bland-nya-arter 27-jan-22

151 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varldsnaturfonden-varnar-undvik-svensk-kyckling 16-nov-21

152 https://www.svt.se/nyheter/konsument/sa-kan-du-ata-mer-klimatvanligt 03-okt-21

153 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stadsnara-fisk-anlaggs-i-norra-djurgards 30-maj-22

154 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bestandet-av-tumlare-i-ostersjon-kan-oka 19-jun-21

155 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/wwf-rapport-over-2-000-arter-faller-offer-for-plastskrap 08-feb-22

156 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rakor-vastkusten 30-maj-22

157 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/historiskt-fn-avtal-om-plast-pa-gang 02-mar-22

Naturskyddsföreningen
158 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/har-biodling-pa-taket-mitt-i-sundsvall 25-aug-21

159 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-butiker-natbutiker-erbjuder-miljovanliga-fraktalternativ 23-dec-21

160 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/article32968006.svt 24-okt-21

161 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/aterstalld-vatmark-stoppar-klimatbomb-blekinge-ligger-efter 06-okt-21

162 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/boom-for-harpunfiske-i-danmark-forbjudet-i-sverige 22-feb-22

163 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/rekordmanga-laxungar-i-testeboan-stopp-i-vattenkraftverk-tros-vara-forklaringen 17-maj-22

164 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/information-om-vargforekomst-har-lett-till-mindre-konflikter 08-dec-21

165 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/karret-ska-rensas-pa-sediment-blir-vattenreservoar-for-hela-omradet 11-okt-21

166 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hundratals-nya-jobb-till-osthammar-efter-besked-fran-regeringen 22-dec-21

167 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/miljorattsprofessorer-om-de-hardare-kraven-pa-skogsagare-felaktigt-pasta-att-det-

rader-bofinksskydd

08-mar-22



168 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/miljardsatsning-pa-sagverket-i-kinnared 23-aug-21

169 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/klartecken-for-dalarnas-storsta-vindkraftspark 27-maj-22

170 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/oppositionen-kritiska-mot 01-jun-21

171 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/blomfest 26-apr-22

172 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ensidig-kost-far-storkungar-att-vaxa-till-sig-i-skane 22-maj-22

173 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/valkomnar-vindkraftverk-till-havs 17-nov-21

174 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-hittar-de-invasiva-krabbor-pa-vastkusten 08-aug-21

175 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riksdagen-sager-ja-till-undantagslag 29-sep-21

176 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/baddat-for-klimatstrid-nar-v-vill-locka-lo-valjare 04-feb-22

177 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/gruvbolag-soker-miljotillstand-for-att-bryta-mer-guld-i-fabodliden 01-okt-21

178 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/32-nya-vita-storkar-kom-till-nordens-ark 28-jan-22

179 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tradalle-i-ostersund-far-inte-avverkas 20-maj-22

180 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/vindkraften-i-kaymajarvi-blir-inte-storningsfri 02-jun-21

181 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sm-i-fagelholk-ska-losa-bostadsbristen 23-mar-22

182 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allemansratten-1 24-jul-21

183 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/oro-for-planerad-camping-i-naturreservat-pa-aston-i-timra 22-maj-22

184 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/hopp-for-grodorna-pa-djakneberget-de-okar-i-antal 28-apr-22

185 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/slutligt-klartecken-om-brytning-i-liikavaara 22-feb-22

186 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-undviker-chipstillverkaren-miljoboven-palmolja 22-maj-22

187 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/babyboom-hos-storkarna-pa-lordag-provar-de-vingarna 23-jul-21

188 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/manga-ville-byta-klader-istallet-for-att-kopa-nytt-i-lulea 23-apr-22

189 https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/kritik-mot-regeringens-planer-for-cementa 04-sep-21

190 https://www.svt.se/nyheter/konsument/sa-kan-du-ata-mer-klimatvanligt 03-okt-21

191 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vindkraftsparken-i-rattvik-overklagas-boende-otrevlig-manniskosyn 19-jan-22

192 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/dammtomningen-vid-soderasen-igang-om-tva-ar-ska-den-fungera 02-maj-22

193 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sa-ska-umea-kommun-gora-vm-rallyt-klimatvanligt 27-maj-22

194 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/cementa-far-gront-ljus-att-fortsatta-bryta-kalk 18-nov-21

195 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/linkopingsklass-en-av-vinnarna-i-sm-i-fagelholk 06-apr-22

196 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/fjorton-foreningar-kraver-ett-stopp-for-kalhyggen-i-lulea-kommun 25-mar-22

197 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/skogskonferens-vill-brygga-skillnader-i-synen-pa-skogen 13-maj-22

198 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/det-surrar-om-linkoping-en-av-landets-bivanligaste-kommuner 24-maj-22

199 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kommunerna-soder-om-dalalven-maste-ta-sitt-ansvar 21-nov-21

200 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/naturskyddsforeningen-i-gavleborg-jo-anmaler-hudiksvalls-kommun-for-

avverkningen-pa-galgberget

08-jun-21

201 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/naturskyddsforeningen-om-moras-flygplats-vi-gillar-inte-tanken 23-apr-22

202 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/naturskyddsforeningen-kritisk-mot-proposition-gallande-forandrat-strandskydd 28-mar-22

203 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/natursskyddsforeningen-i-dalarna-valkomnar-beskedet-fran-skogsstyrelsen-

skogsbruket-behover-satsa-mer-pa-kvalite-istallet-for-kvantitet

21-feb-22

204 https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/naturskyddsforeningen-kladkonsumtionen-ar-inte-hallbar 18-okt-21

Extinction Rebellion
205 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/guide-allt-du-behover-veta-om-cop26 26-okt-21

206 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kvinna-tog-sig-in-pa-landningsbana-pa-malmo-flygplats 31-okt-21

207 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/polisinsats-pa-landvetter-klimataktivister-i-aktion 31-okt-21

208 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimataktivister-slappta-fortsatt-misstankta-for-brott 01-nov-21

209 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/klimataktivister-slog-till-pa-arlanda-plan-till-lulea-forsenades 01-nov-21

210 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimataktivister-forsokte-stoppa-flygplan 31-okt-21

211 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/aktivisterna-klattrade-in-over-ett-stangsel 01-nov-21

212 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-tog-tva-som-hade-limmat-fast-sig-pa-planet 31-okt-21

213 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/helen-57-forsokte-stoppa-flyget-pa-malmo-airport 01-nov-21



214 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/linnea-protesterar-mot-klimatpolitiken-blockerar-bilvag-i-lulea 24-sep-21

215 https://www.svt.se/kultur/svensk-aktivist-i-glasgow-beredd-att-sitta-i-fangelse 12-nov-21

216 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/aktivister-klattrar-pa-svinesundsbron-for-att-protestera 21-aug-21

217 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/aktivister-blockerar-trafiken-fastlimmade-i-korsning 26-apr-22

218 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kampanjbluff-om-installd-black-friday-fullstandigt-orimligt 22-nov-21

219 https://www.svt.se/nyheter/video/33071170-goran-boardy-ar-aktivi-i-miljoaktivistgruppen-extinction-rebellion 03-nov-21

220 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-riskerar-det-att-bli-kaos-i-glasgow-under-klimatmotet 30-okt-21

221 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesbyran-do-for-klimatet-undergangsstamning-i-klimatfragan-okar-risken-for-

terrorbrott

12-okt-21

222 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stortinget-utrymt-efter-klimataktion-aktivister-limmade-fast-sig 18-maj-22

223 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/klimataktion-i-malmo-storningar-i-trafiken-runt-mollan 23-okt-21

224 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/elva-personer-doms-for-klimataktion-i-malmo 30-maj-21

225 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flygsakerhetsexperten-man-riskerar-att-orsaka-livet-pa-passagerare 31-okt-21

226 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/klimataktivisten-pontus-bergendahl-jag-ar-extremt-nervos-innan-en-aktion 01-jan-22

Dagens Nyheter
Skydda skogen

227 https://www.dn.se/sverige/eus-nya-skogsstrategi-omgardat-av-brak/ 16-jul-21

228 https://www.dn.se/sverige/skogsstyrelsens-generaldirektor-kallas-till-riksdagen-efter-dns-granskning/ 21-mar-22

229 https://www.dn.se/sverige/samebyar-och-miljoorganisationer-kraver-generaldirektorens-avgang/ 02-mar-22

230 https://www.dn.se/sverige/lackt-dokument-avslojar-eu-vill-stoppa-kalavverkningar/ 18-jun-21

F4F
231 https://www.dn.se/sport/klubben-som-blev-modefenomen-ger-nytt-liv-at-det-sjunkande-venedig/ 09-jan-22

232 https://www.dn.se/varlden/nu-rustar-tyskland-upp-historisk-satsning-vacker-blandade-kanslor/ 08-mar-22

233 https://www.dn.se/varlden/granskning-tysklands-skrackscenario-for-stoppad-rysk-gasimport-saknar-stod/ 23-apr-22

234 https://www.dn.se/sverige/kritiska-roster-i-jokkmokk-mot-gront-ljus-for-kallak/ 23-mar-22

235 https://www.dn.se/vetenskap/det-har-hander-under-stockholm-50/ 30-maj-22

236 https://www.dn.se/varlden/olaf-scholz-anklagas-for-att-ha-jamfort-klimataktivister-med-nazister/ 31-maj-22

237 https://www.dn.se/sverige/brister-i-gruvregelverk-kan-hota-klimatomstallningen-motstandet-i-kallak-ar-toppen-av-ett-isberg/ 22-feb-22

238 https://www.dn.se/sverige/sl-undvik-att-ta-bussen-i-stockholm-under-fredag-och-lordag/ 24-mar-22

239 https://www.dn.se/kultur/maxida-marak-infor-climate-live-konserten-artister-har-ett-ansvar/ 15-okt-21

240 https://www.dn.se/sverige/darfor-bryter-psykologen-och-kommunpolitikern-mot-lagen-i-klimatkrisens-namn/ 26-dec-22

241 https://www.dn.se/varlden/klimatdemonstranter-i-berlin-befolkningen-ar-modigare-an-politikerna/ 25-mar-22

242 https://www.dn.se/vetenskap/stor-protestlista-mot-kallakgruvan-lamnas-till-regeringen/ 11-feb-22

243 https://www.dn.se/sverige/infor-gruvbeslut-samer-och-klimataktivister-manifesterar-i-kallak/ 05-feb-22

244 https://www.dn.se/varlden/greta-thunberg-klimatkonferensen-ar-ett-misslyckande/ 05-nov-21

245 https://www.dn.se/varlden/greta-thunberg-i-berlin-vi-maste-ga-ut-pa-gatorna-och-krava-omstallning/ 24-sep-21

246 https://www.dn.se/kultur/live-klimatkonsert-fran-kungstradgarden-i-stockholm/ 16-okt-21

247 https://www.dn.se/vetenskap/fysikpristagaren-fridays-for-future-ger-mig-hopp/ 07-dec-21

248 https://www.dn.se/sverige/nya-demonstrationer-for-klimatet-trafikstorningar-vantar/ 25-mar-22

249 https://www.dn.se/kultur/greta-thunberg-och-svenska-artister-i-globala-konserter-for-klimatet/ 21-sep-21

250 https://www.dn.se/sthlm/skolstrejk-igen-pa-mynttorget-greta-thunberg-fortfarande-inte-nara-vad-som-kravs/ 11-jun-21

251 https://www.dn.se/sverige/greta-thunberg-det-finns-inget-att-fira/ 28-maj-22

252 https://www.dn.se/sverige/rekordstora-demonstrationer-i-glasgow-over-100-000-kravde-handling/ 06-nov-21

Greenpeace 18

253 https://www.dn.se/sverige/ava-rudberg-det-ar-okej-att-bryta-mot-vissa-lagar/ 01-okt-21

254 https://www.dn.se/ekonomi/cementa-gront-ljus-att-fortsatta-bryta-kalk/ 18-nov-21

255 https://www.dn.se/varlden/kina-maste-gora-mer-for-att-klimatmalen-ska-nas/ 31-okt-21

256 https://www.dn.se/varlden/antalet-doda-i-kina-stiger-samtidigt-som-beredskapen-ifragasatts/ 22-jul-21

257 https://www.dn.se/varlden/guldrusch-driver-pa-skovling-av-amazonas/ 26-feb-22



258 https://www.dn.se/kultur/sa-kan-lavskrikan-lara-oss-mer-om-behovet-av-biologisk-mangfald/ 25-jan-22

259 https://www.dn.se/sverige/eus-nya-skogsstrategi-omgardat-av-brak/ 16-jul-21

260 https://www.dn.se/varlden/skovlingen-av-amazonas-den-hogsta-pa-15-ar/ 20-nov-21

261 https://www.dn.se/vetenskap/skarpa-reaktioner-pa-stora-klimatrapporten-sverige-har-stort-ansvar/ 28-feb-22

262 https://www.dn.se/varlden/rekordstor-skovling-av-amazonas-under-2022/ 04-sep-22

263 https://www.dn.se/sverige/miljoorganisationer-kritiska-risk-for-radioaktivt-kontaminerad-zon/ 27-jan-22

264 https://www.dn.se/sverige/samebyar-och-miljoorganisationer-kraver-generaldirektorens-avgang/ 02-mar-22

265 https://www.dn.se/vetenskap/miljoorganisationer-viktigast-ar-utfasningen-av-fossila-branslen/ 04-apr-22

266 https://www.dn.se/sverige/lena-hagelin-domd-for-demonstration-skulle-gora-samma-sak-igen/ 27-okt-21

267 https://www.dn.se/kultur/fler-foretag-falls-for-missvisande-reklam-om-miljon/ 28-sep-21

268 https://www.dn.se/vetenskap/kritik-mot-regeringen-efter-klimatpolitiska-radets-rapport-m-en-rejal-sagning/ 16-apr-22

269 https://www.dn.se/vetenskap/kraftig-klimatkritik-mot-regeringens-budget/ 20-apr-22

270 https://www.dn.se/kultur/sa-kan-lavskrikan-lara-oss-mer-om-behovet-av-biologisk-mangfald/ 25-jan-22

Världsnaturfonden 20

271 https://www.dn.se/ekonomi/svenskt-griskott-kan-bli-dyrare-priserna-maste-upp/ 29-jan-22

272 https://www.dn.se/varlden/djur-som-skadats-i-branderna-raddas-av-frivilliga/ 25-aug-21

273 https://www.dn.se/vetenskap/50-ar-av-miljoloften-sverige-brister-i-3-av-4-fall/ 27-maj-22

274 https://www.dn.se/varlden/dubai-infor-avgift-pa-plastpasar-ska-radda-kameler/ 08-feb-22

275 https://www.dn.se/sverige/uppgorelse-om-strandskydd-och-skogen-delar-intresseorganisationer/ 10-nov-21

276 https://www.dn.se/varlden/svenska-protesten-rackte-inte-gas-och-karnkraft-kvar-som-hallbar-investering/ 02-feb-22

277 https://www.dn.se/ekonomi/fn-de-flesta-jordbruksstod-daliga-for-miljo-och-halsa/ 14-sep-21

278 https://www.dn.se/vetenskap/miljoorganisationer-viktigast-ar-utfasningen-av-fossila-branslen/ 04-apr-22

279 https://www.dn.se/sverige/rockor-och-hajar-slapps-ut-i-bohuslan/ 27-jul-21

280 https://www.dn.se/vetenskap/ett-parisavtal-for-att-minska-plastskrap-ska-tas-fram/ 02-mar-22

281 https://www.dn.se/sverige/eus-hallbarhetsforslag-sagas-av-egna-experter-lyssna-pa-vetenskapen/ 24-jan-22

282 https://www.dn.se/sverige/tusentals-djur-i-fara-efter-ovader-i-fjallen/ 16-jan-22

283 https://www.dn.se/vetenskap/wwf-fyrdubbling-av-plast-i-haven-vantas/ 08-feb-22

284 https://www.dn.se/varlden/australien-koalan-ar-nu-utrotningshotad/ 11-feb-21

285 https://www.dn.se/ekonomi/branschen-wwf-har-fel-om-svensk-kyckling/ 16-nov-21

286 https://www.dn.se/sverige/varldsnaturfonden-undvik-svenska-rakor-valj-kanadensiska/ 30-maj-22

287 https://www.dn.se/vetenskap/wwf-ger-bottenbetyg-at-de-stora-partiernas-valloften/ 12-maj-22

288 https://www.dn.se/vetenskap/wwf-sveriges-utslapp-maste-minska-med-20-procent-redan-i-ar/ 27-apr-22

289 https://www.dn.se/sverige/mindre-palmolja-fran-regnskogen-i-fornybart-drivmedel/ 03-jan-22

290 https://www.dn.se/ekonomi/ansjovisbrist-infor-jul-har-stangs-arets-sista-tunna/ 18-dec-21

Extinction Rebellion 15

291 https://www.dn.se/sverige/darfor-bryter-psykologen-och-kommunpolitikern-mot-lagen-i-klimatkrisens-namn/ 26-dec-21

292 https://www.dn.se/sverige/rekordstora-demonstrationer-i-glasgow-over-100-000-kravde-handling/ 06-nov-21

293 https://www.dn.se/ekonomi/protester-utanfor-lundins-sista-bolagsstamma/ 31-mar-22

294 https://www.dn.se/sverige/ambulansflyg-forsenades-under-klimataktionen-kunde-blivit-mycket-allvarligare/ 01-nov-21

295 https://www.dn.se/sverige/klimataktivister-stoppar-trafiken-i-centrala-stockholm/ 26-apr-22

296 https://www.dn.se/sverige/fyra-atalas-efter-klimataktion-pa-arlanda/ 23-mar-22

297 https://www.dn.se/sverige/15-aktivister-slappta-efter-flygplatsaktion-utreds-fortsatt-for-brott/ 01-nov-21

298 https://www.dn.se/sverige/lena-hagelin-domd-for-demonstration-skulle-gora-samma-sak-igen/ 27-okt-21

299 https://www.dn.se/sverige/aktivist-gripen-pa-landningsbanan-pa-malmo-airport/ 31-okt-21

300 https://www.dn.se/sverige/flera-greps-under-klimataktion-utanfor-riksdagshuset/ 27-apr-22

301 https://www.dn.se/sverige/klimataktivister-vaxlar-upp-med-olagliga-aktioner-vill-egentligen-inte-stora-folk/ 30-apr-22

302 https://www.dn.se/sverige/ava-rudberg-det-ar-okej-att-bryta-mot-vissa-lagar/ 01-okt-21

303 https://www.dn.se/sverige/passagerare-fast-pa-plan-i-flera-timmar/ 31-okt-21

304 https://www.dn.se/varlden/katrine-marcal-extinction-rebellion-bortskamda-kulturelitaktivister-eller-medveten-klimatrorelse/ 05-nov-21

305 https://www.dn.se/sverige/sveaskog-vill-hugga-ner-gammal-skog-kraver-samers-tystnad/ 17-jul-21



Naturskyddsföreningen 29

306 https://www.dn.se/vetenskap/fossila-branslen-subventioneras-med-mangmiljardbelopp/ 16-okt-21

307 https://www.dn.se/vetenskap/wwf-sveriges-utslapp-maste-minska-med-20-procent-redan-i-ar/ 27-apr-22

308 https://www.dn.se/sverige/kriget-i-ukraina-skakar-vansterpartiet-inifran/ 29-mar-22

309 https://www.dn.se/ekonomi/cementa-striden-mellan-jobben-och-grundvattnet/ 23-jul-21

310 https://www.dn.se/sverige/hemliga-spelet-bakom-sveriges-klimatpolitik/ 26-sep-21

311 https://www.dn.se/ekonomi/kreditkort-sparras-nar-anvandare-shoppar-utan-hansyn-till-klimatet/ 12-okt-21

312 https://www.dn.se/sverige/miljoorganisationer-kritiska-risk-for-radioaktivt-kontaminerad-zon/ 27-jan-22

313 https://www.dn.se/sverige/har-rustas-eleverna-infor-klimatkrisen/ 02-jul-21

314 https://www.dn.se/vetenskap/skarpa-reaktioner-pa-stora-klimatrapporten-sverige-har-stort-ansvar/ 28-feb-22

315 https://www.dn.se/ekonomi/har-planeras-uppemot-40-eiffeltornshoga-vindkraftverk-byborna-protesterar-med-hemsida-och/ 11-jul-21

316 https://www.dn.se/ekonomi/cementa-gront-ljus-att-fortsatta-bryta-kalk/ 18-nov-21

317 https://www.dn.se/ekonomi/beslut-om-gruva-i-kallak-nara-forodande-for-rennaringen/ 07-jan-22

318 https://www.dn.se/ekonomi/fall-inte-for-myterna-om-elen-nar-priserna-rusar/ 24-sep-21

319 https://www.dn.se/sverige/spricka-i-regeringen-bolund-gar-emot-s-om-skogen/ 03-jun-21

320 https://www.dn.se/sverige/har-ar-sveriges-nasta-rovdjur-som-algen/ 08-sep-21

321 https://www.dn.se/ekonomi/nordea-vi-ser-allvarligt-pa-utvecklingen-i-amazonas/ 21-sep-21

322 https://www.dn.se/sverige/kritik-mot-det-sverige-saljer-i-dubai-ar-en-kuliss-som-salufors/ 15-feb-22

323 https://www.dn.se/vetenskap/havsornar-har-flyttat-in-vid-kand-fagelkoloni/ 10-maj-22

324 https://www.dn.se/sverige/kritik-mot-klimatforslag-vi-klarar-inte-parisavtalet/ 01-jun-21

325 https://www.dn.se/sthlm/julen-ar-over-nu-ska-tiotusentals-granar-eldas-upp/ 15-jan-22

326 https://www.dn.se/sverige/v-vill-locka-sd-valjare-tonar-ner-klimatfokus/ 01-nov-21

327 https://www.dn.se/vetenskap/kraftig-klimatkritik-mot-regeringens-budget/ 20-apr-22
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