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Tema: Om en hållbar värld 
Sid 5  
Beskrivningen av hur fossila bränslen blir till har vi hämtat från Naturvårdsverket. 
à https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/ 
 
Beskrivningen av skillnaden mellan klimat och väder kommer från SMHI. 
à https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimat-omfattar-mer-an-vader-1.639  
 
Sid 6 
Hur våra skogar och hav fungerar då det gäller koldioxidupptag är hämtat från SMHI och 
Naturskyddsföreningen. 
à https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/havens-upptag-av-koldioxid-1.5186  
à https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2016-5/nar-haven-blir-varmare  
à https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/5-politiska-forandringar-som-nya-ipcc-
rapporten-maste-leda-till 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/koll-pa-skogens-roll-i-klimatpolitiken 
 
Beskrivningen av Charles David Keeling och Keeling-kurvan kommer från Encyclopedia 
Britannica och från meteorologen Martin Hedberg. 
à https://www.britannica.com/science/Keeling-Curve  
à https://martinhedberg.se/koldioxiden-snart-stadigt-over-400-ppm/  
 
Sid 7 
Beskrivningen av Parisavtalet har vi hämtat från Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket. 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/klimatrapport-ipcc  
à https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Klimatkonventionen/Parisavtalet/  
à https://www.naturskyddsforeningen.se/faqparisavtalet 
 
Citatet från Greta Thunberg kommer från det tal hon höll på World Economic Forum i Davos i 
januari 2019. Citatet har vi hämtat från boken No one is too small to make a difference av Greta 
Thunberg. Översättningen till svenska har vi gjort. 
à Greta Thunberg, No one is too small to make a difference (2018-2019) 
 
Sid 8 
Beskrivningen av planetens gränser har vi hämtat från Stockholm Resilience Center, Stockholms 
universitet, WWF och boken Donutekonomi – Sju principer för en framtida ekonomi av Kate 
Raworth. 
à https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html  
https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-planetära-gränser-överskrids-
1.218028  
à https://www.wwf.se/ekonomi-och-finans/inom-planetens-granser/  
à Kate Raworth, Donutekonomi – Sju principer för en framtida ekonomi (2018)  
 



 
 

Informationen om den sjätte massutrotningen och den hotade vitryggen kommer från 
Naturskyddsföreningen. 
àhttps://www.naturskyddsforeningen.se/vitrygg/?fbclid=IwAR20KWbHro0GTKHeufA1OApb
V5X31QFEKYobrnBD0MBwxFKxOCTNbzttoGM  
https://www.naturskyddsforeningen.se/biologisk-mangfald-en-overlevnadsfraga 
 
Sid 9 
Informationen om hur världens resurser är fördelade kommer från boken Hållbar utveckling. 
Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan av Per Sund och Louise Sund. 
à Per Sund och Louise Sund, Hållbar utveckling. Ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan. 
(2017) 
 
Beskrivningen av FN har vi hämtat från Svenska FN-förbundet. 
à https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/  
 
Informationen om världens militärutgifter har vi hämtat från Sipri, ETC och Svenska Yle. 
à https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/military_expenditure_press_release_swe_0.pdf 
à https://www.etc.se/utrikes/nytt-rekordar-militara-utgifter  
à https://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/05/varldens-lander-okar-sina-forsvarskostnader-igen 
 
Sid 10 
Beskrivningen av donut-modellen kommer från boken Donutekonomi – Sju principer för en 
framtida ekonomi av Kate Raworth. 
à Kate Raworth, Donutekonomi – Sju principer för en framtida ekonomi (2018)  
 
Sid 12 
Informationen om de Globala målen har vi hämtat från UNDP:s hemsida om de Globala målen. 
à https://www.globalamalen.se 
 
Beskrivningen av vad som händer när vi lyssnar på det vi tycker känns viktigt inifrån, är hämtad 
från Common Cause och deras skrift The art of life. 
à https://valuesandframes.org/resources/CCF_report_the_art_of_life.pdf  
 
Sid 13 
Informationen om naturliga klimatlösningar har vi hämtar från Naturskyddsföreningen. 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/klimatrapport-ipcc  
à https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/5-politiska-forandringar-som-nya-ipcc-
rapporten-maste-leda-till  
 
Informationen till texten om hyggesfritt skogsbruk kommer från boken Konsten att hugga träd 
och ha skogen kvar, Mikael Karlsson och från Skogsstyrelsens broschyr om hyggesfritt skogsbruk. 
à Mikael Karlsson, Konsten att hugga träd och ha skogen kvar (2017) 
à https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/hyggesfritt/hyggesfritt-skogsbruk-
broschyr-2010.pdf 
 
Beskrivningen av vad ett ekosystem är har vi hämtat från Naturhistoriska riksmuseet och 
Naturskyddsföreningen.  
à https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html  
à https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/faktablad-ekosystemtjanster   



 
 

Tema: Om mat 
Sid 16 
Hur maten vi äter påverkar klimat, miljö och hälsa har vi hämtat från Livsmedelsverket, Sveriges 
Konsumenter och SLU. 
à https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--
miljo/miljo?AspxAutoDetectCookieSupport=1  
à https://www.sverigeskonsumenter.se/vad-du-kan-gora/konsumera-medvetet/miljovanlig-
mat/#5%20enkla%20sätt%20att%20äta%20miljövänligt-0 
à https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-
och-konsumtion/nyheter/aldre-nyheter/2014/2/ekologisk-odling-gynnar-biologisk-mangfald/ 
 
Hur mycket kött vi äter och borde äta har vi hämtat från WWF och Livsmedelsverket.  
à https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/wwf-kottguiden-2016-16-2475.pdf  
à https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-
mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark/ 
 
Sid 17 
De fem tipsen för smart mat har vi hämtat från Sveriges konsumenter. 
à https://www.sverigeskonsumenter.se/vad-du-kan-gora/konsumera-medvetet/miljovanlig-mat/  
 
Informationen om hur mycket frukt och grönt vi äter och borde äta har vi hämtat från 
Livsmedelsverket. 
à https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-nr-14-
riksmatenungdom-huvudrapport_del-1-livsmedelskonsumtion.pdf  
à https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-
ungdomar/barn-2-17-ar  
 
Sid 18 
Uppgifterna till diagrammet om matens klimatpåverkan har vi hämtat från Elin Röös rapport, 
SLU och från mailkontakt med Hanna Karlsson Potter på SLU. 
à https://pub.epsilon.slu.se/11671/7/roos_e_141125.pdf  
 
Sid 19 
Hur ekologisk odling påverkar biologisk mångfald har vi hämtat från SLU. 
à https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-
och-konsumtion/nyheter/aldre-nyheter/2014/2/ekologisk-odling-gynnar-biologisk-mangfald/ 
 
Effekterna av naturbete för den biologiska mångfalden har vi hämtat från 
Naturskyddsföreningen. 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/betande-djur-ger-rik-natur  
 
Bilderna som visar hur grönsaksdisken skulle se ut utan bin har vi hämtat från Whole Foods 
Market. 
à https://media.wholefoodsmarket.com/news/bees?fbclid=IwAR2V-
xovJqUkqqFS8zVG4cytf31VfqXEHlXtHb6sVxF9OOa-HNiGoIuWrXE 
 
Sid 20 
Informationen om hur djuren har det på ekologiska gårdar har vi hämtat från KRAV. 
à https://www.krav.se/om-krav/krav-markningen/djur/ 



 
 

 
Inspirationen till illustrationerna över hur olika grisar har det har vi hämtat från KRAV, 
Naturskyddsföreningen och Djurens rätt. 
à https://www.krav.se/just-nu/valj-krav-markt-gris-i-sommar/ 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/skillnader-grisuppfodning 
à https://www.djurensratt.se/djur-i-livsmedelsindustrin/grisar  
 
Sid 21 
Informationen om ängens betydelse för kretsloppet i jordbruket förr, har vi hämtat från 
Naturskyddsföreningen. 
à https://jarfalla.naturskyddsforeningen.se/naturvard-angsskotsel-av-snaltappan/angen-ar-akers-
moder/  
 
Vad som gjorde att de småskaliga jordbruken i Sverige omvandlades till storskaliga och vilka 
konsekvenser det fick har vi hämtat från Naturskyddsföreningen och Extrakt. 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/jordbruket-da-och-nu    
à https://www.naturskyddsforeningen.se/jordbruket-biologisk-mangfald  
à https://www.extrakt.se/en-jattelik-omvandling-i-det-tysta/  
 
Sid 22 
Texten om närodlat och andelsjordbruk har delvis inspirerats av föreningen Andelsjordbruk i 
Sverige. 
à http://www.andelsjordbruksverige.se 
 
Informationen om Uppsala Waldorfskola som vill bli självförsörjande på grönsaker har vi hämtat 
från Uppsala Nya Tidning. 
à https://www.unt.se/leva/har-odlar-eleverna-sin-egen-skolmat-5314354.aspx  
 
Hur mycket av den mat som äts i Sverige som har importeras har vi hämtat från Lantbrukarnas 
Riksförbund. 
à https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-
livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/  
  



 
 

Tema: Om resor 
Sid 26 
Informationen om hur mycket av våra utsläpp som kommer från transporter och hur långa våra 
bilresor är har vi hämtat från Naturvårdsverket och Trafikverket. 
à https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-
inrikes-transporter/ 
à https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/ 
 
Sid 27 
Seriestrippen är gjord av Lilla Berlin för Sveriges Konsumenter. 
 
Sid 28 
Siffrorna och informationen vi använt oss av i tabellerna för olika färdsätt och resor kommer från 
Klimatsmart Semester. 
à www.klimatsmartsemester.se  
à https://klimatsmartsemester.se/sites/default/files/metodrapport-klimatsmart-semester-
version2.pdf  
 
Att det i dagsläget krävs mycket energi för att tillverka ett elbilsbatteri har vi hämtat från 
Naturskyddsföreningen och Svenska Dagbladet. 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/faqbilar  
à https://www.svd.se/elbil-kan-vara-storre-miljobov-an-dieselbil 
 
Att tåg i olika länder drivs på el från olika källor och hur det påverkar utsläppen har vi hämtat 
från SJ och Klimatsmart Semester. 
à https://www.sj.se/sv/om/om-sj/hallbarhet.html   
à https://klimatsmartsemester.se/sites/default/files/metodrapport-klimatsmart-semester-
version2.pdf  
 
Sid 29 
Beskrivningen av flygets höghöjdseffekter har vi hämtat från Klimatsmart Semester. 
à https://klimatsmartsemester.se/sites/default/files/metodrapport-klimatsmart-semester-
version2.pdf  
 
Sid 30 
Hur det påverkar våra utsläpp att vi sitter själva i bilen eller åker tillsammans med andra, har vi 
hämtat från Hallå Konsument. 
à https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/resor/sa-paverkar-olika-trafikslag-
klimatet/   



 
 

Tema: Om konsumtion 
Sid 36 
Informationen om hur mycket växthusgaser vi släpper ut, hur mycket vi borde släppa ut för att 
klara Parisavtalet och vad som behövs för att nå dit har vi hämtat från Naturvårdsverket, KTH, 
Naturskyddsföreningen, WWF och SVT. 
à https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-
konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/  
à https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/ 
à http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957152&dswid=-6346 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/klimatrapport-ipcc  
à https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/  
à https://www.svt.se/nyheter/utrikes/losningen-sug-ur-koldioxiden  
 
Att 100 företag står för 70% av de globala utsläppen har vi hämtat från Ny Teknik, Dagens 
Arena, Dagens Nyheter och Nature. 
à https://www.nyteknik.se/miljo/hundra-bolag-star-for-en-majoritet-varldens-utslapp-6971692  
à https://www.nyteknik.se/miljo/har-ar-foretagen-som-slapper-ut-mest-koldioxid-6941570  
à http://www.dagensarena.se/innehall/100-foretag-star-70-procent-av-utslappen/  
à https://www.dn.se/ekonomi/ny-studie-ett-fatal-foretag-star-for-stor-del-av-klimatpaverkan/  
à https://www.nature.com/articles/s41559-019-0978-z     
 
Att inkomst och utsläpp hänger ihop har vi hämtat från Hela Sverige ska levas rapport om 
balansen i klimatpåverkan mellan land och stad. 
à https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Balansrapport_Haallbarhet.pdf 
 
Sid 37 
Vad företag kan göra för att ta ansvar har vi hämtat från Fair Action. 
à https://fairaction.se/for-foretag/hur-vi-granskar-foretag/  
 
Vad en levnadslön är har vi hämtat från Fairtrade. 
à https://fairtrade.se/ohallbart-laga-inkomster-i-de-globala-leverantorskedjorna-visar-ny-rapport/  
 
Informationen om oljans historia har vi hämtat från Sweden Natural Assets AB och WWF. 
à http://www.swedennaturalassets.se/sv/raolja-och-dess-anvandningsomrade/  
à https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/ 
 
Sid 38 
Informationen om den förnyelsebara energin har vi hämtat från Affärsvärlden. 
à https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/vind-och-solkraft-billigare-an-fossila-
branslen-6919196  
 
Att vi svenskar lever som om vi hade fyra jordklot har vi hämtat från WWF:s Living Planet 
Report. 
à https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/ 
 
Hur mycket utsläpp städer och landsbygd står för har vi hämtat från Hela Sverige ska levas 
rapport om balansen i klimatpåverkan mellan land och stad. 
à https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/Skrifter/Balansrapport_Haallbarhet.pdf 



 
 

 
Sid 39 
Citatet från Victor Galaz, Stockholm Resilience Center, och betydelsen av att ge näring till nya 
normer är hämtat från Dagens Nyheter. 
à https://www.dn.se/ekonomi/sa-kan-du-bidra-till-en-hallbar-utveckling/ 
 
Sid 40 
Texten som berättar om textilarbetaren Syedas vardag har vi hämtat från Fair Actions rapport Left 
Behind. How fashion brands turn their back on women in the Bangladeshi garment industry (med 
tillåtelse från Fair Action). Översättningen till svenska har vi gjort. 
à https://fairaction.se/wp-content/uploads/2018/10/Fair-Action_Left-behind_20181003.pdf  
 
Sid 42 
Beskrivningarna av de olika märkningarna som gör skillnad för människa och miljö har vi hämtat 
från Medveten Konsumtion och Naturskyddsföreningen. 
à https://www.medvetenkonsumtion.se/markning/    
à https://www.naturskyddsforeningen.se/node/37059  
à https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vad-ar-en-tredjepartsmarkning  
 
Seriestrippen är gjord av Lilla Berlin för Sveriges Konsumenter. 
 
Sid 43 
Informationen om Sollefteå kommun som matchar ödehus på landsbygden med människor från 
staden som vill flytta har vi hämtat från Solatum och Sveriges Radio. 
à https://solatum.se/bredbandsbyllerbyar/  
àhttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=7214611&fbclid=IwAR2qJt
U44EplxaPhtETI0PYflPJKu2nnCziWjoot_oNFRuBjDeY0GVY78oQ  
 
Att Bea Johnson som startade Zero waste-rörelsen bara har en burk skräp per år för hela sin familj 
har vi hämtat från Zero Waste Home. 
à https://zerowastehome.com/about/bea/  
 
I sammanställningen av tipsen för vad vi kan göra istället för att köpa nytt har vi inspirerats av 
olika bilder som rör konsumtionshierarkin och zero waste, tex dessa: 
à https://tidningensyre.se/2016/nummer-123-124/konsumtionshierarkin/  
à https://zerowasteswitzerland.ch/en/missionval/zero-waste-initiative-5r-method/  
 
  



 
 

Tema: Om omställning 
Sid 47 
Texten Tillsammans är vi starka är skriven av klimatpsykologen Kali Andersson. 
 
Sid 48 
Texten Tillbaka till naturen är skriven av journalisten och författaren David Jonstad. 
 
Sid 49 
Texten Mot en smartare framtid är skriven av Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco. 
 
Sid 50 
Att 97-98% av världens klimatforskare ställer sig bakom IPCC:s rapport om 
klimatförändringarna kommer från Naturskyddsföreningen. 
à https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet 
 
Sid 49 
Beskrivningen av Omställningsrörelsen har vi hämtat från Transition Town Totnes. 
à https://www.transitiontowntotnes.org/about/what-is-transition/  
 
Hur vi människor påverkas av naturen har vi hämtat från Sveriges radio och Natursidan. 
à https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1294460?programid=1027  
à https://www.natursidan.se/nyheter/tre-forskare-vi-behover-narhet-till-natur-for-att-ma-bra/  
 
Sid 52 
Beskrivningen av naturens rättigheter har vi hämtat från Naturens rättigheter, Riksdagen, 
Common Dreams och Sveriges radio. 
à http://www.naturensrattigheter.se/2019/09/09/ny-fn-rapport-om-naturens-rattigheter/  
à https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/naturens-rattigheter_H7023306  
à https://www.commondreams.org/news/2019/10/08/european-first-proposed-constitutional-
amendment-sweden-would-enshrine-rights-
nature?fbclid=IwAR2PCXHjGFNCCVcmlCzGrrKqSgwmo6y3gZKUh0Xxf8z1OjerW8HZrUfq
j8k  
à https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1083318?programid=412 
 
Citatet från fotografen Riitta Päiväläinen snappade vi upp på konferensen Climate Culture 
Conference på Finlandshuset, juni 2019. 
à http://riittapaivalainen.com/htdocs/series/shelter/  
 
Sid 53 
Citatet om mänsklighetens historia jämfört med ett dygn och vad vi människor behöver för att 
må bra är hämtat från Anders Hansens bok Hjärnstark. 
à Anders Hansens, Hjärnstark (2016) 
 
Sid 54 
Beskrivningen av de fyra olika möjliga framtidsscenarierna har vi hämtat från 
forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt. 
à http://www.bortombnptillvaxt.se  
 
Sid 55 
Framtidsyrkena har vi hämtat från Trygghetsrådets framtidsspaning.à https://framtidsprao.trr.se  



 
 

Tema: Om påverkan 
Sid 58 
Vad som behövs för att vi tillsammans ska kunna skapa en annan värld har vi hämtat från ett 
TED-talk med psykologen Per Espen Stocknes och boken Aktivt hopp av Joanna Macy och Chris 
Johnstone. 
à https://www.youtube.com/watch?v=F5h6ynoq8uM  
Joanna Macy och Chris Johnstone, Aktivt hopp (2019) 
 
Citatet från Greta Thunberg kommer från det tal hon höll i London i oktober 2018 på Extictions 
Rebellion´s Declaration of Rebellion. Citatet har vi hämtat från boken No one is too small to make 
a difference av Greta Thunberg. Översättningen till svenska har vi gjort. 
Greta Thunberg, No one is too small to make a difference (2018-2019) 
 
Sid 59 
Beskrivningen av Marthin Luther King, Rosa Parks och ickevåldsaktioner har vi hämtat från 
Vardagens civilkurage, Mänsklig säkerhet, Wikipedia och Ickevåldssmedjan. 
à https://www.vardagenscivilkurage.se/single-post/2018/12/07/Ickevåld-och-massaktioner  
à http://manskligsakerhet.se/2015/05/28/ickevald-vad-ar-det/  
à http://www.ickevåld.se/ickevaringld1.html  
 
Beskrivningen av den rörelse som Greta Thunberg startat kommer från #FridaysForFuture.  
à https://fridaysforfuture.org  
 
Sid 60 
Beskrivningen av de unga klimatkämparna har vi hämtat från Svenska Dagbladet och CBC. 
à https://www.svd.se/varldens-nya-gretor--startade-som-sjuaring 
à https://www.cbc.ca/news/canada/autumn-peltier-un-water-activist-united-nations-
1.4584871?fbclid=IwAR0FyPIDbbEPd0NCNsZaoO80vZMla9gxm2_st4wxy1guRPM5lszxwPJ4
rfY  
 
Sid 61 
Informationen om striden om Ojnareskogen har vi hämtat från Natursidan och Fältbiologerna. 
à https://www.natursidan.se/nyheter/nordkalk-ger-upp-ojnareskogen-raddad/ 
à https://www.faltbiologerna.se/nu-ar-skogen-skyddad/ 
 
Citatet från Greta Thunberg kommer från det det TED-talk hon höll i januari 2019. 
Översättningen till svenska har vi gjort. 
àhttps://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climat
e/transcript?fbclid=IwAR35ye0HsFA7apf8I9lHpP9HFIOmyZTqDGv2oGxRRMijoexSGNCrFh
DCOvc  
 
Sid 62 
Att det räcker med att en fjärdedel uttrycker en annan åsikt för att hela befolkningen ska haka på 
har vi hämtat från Dagens Nyheter. 
à https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/hur-en-minoritet-far-inflytande-over-hela-
gruppen/?forceScript=1&variantType=large  
à https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-darfor-var-det-bra-att-greta-thunberg-inte-fick-
nobels-fredspris/  
 



 
 

Sid 63 
Hur medborgarförslag fungerar har vi hämtat från Riksdagen. 
à https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725  
 
Beskrivningen av Mala Yousafzais engagemang har vi hämtat från Malala Fund.  
à https://www.malala.org/malalas-story  
 
Vad som hände när rökförbud infördes på alla serveringar i Sverige 2005 har vi hämtat från 
Beernews. 
à https://www.beernews.se/articles/stopp-rokning-pa-uteserveringar/  
 
Sid 64 
Beskrivningen av aktivisterna i Hambachskogen har vi hämtat från Dagens Nyheter och HBL. 
à https://www.dn.se/nyheter/varlden/de-bor-i-tradtopparna-for-att-radda-
klimatet/?forceScript=1&variantType=large  
https://www.hbl.fi/artikel/ursinnig-kamp-om-hambach-skogens-sista-trad-har-mots-kraftbolagen-
och-klimataktivisterna/  
 
Tredjeklassarnas protester mot palmolja i matsalen och deras tips för att få vuxna att bry sig har vi 
hämtat från Folkbladet. 
à https://www.folkbladet.nu/plus/2388893/tredjeklassarnas-kamp-fick-skolan-att-ratta-
sig?pak=oCTKjLyKSV79PsABmkGLGDuPgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2VflI___PR3w%2F8kyBe
6emexg%3D%3D&fbclid=IwAR2ObVw7C-
mLbLYxBHCBh9Fi7ekn5GxNcbm7KozfGf2li1dWTB_btCnF2Y8  
 
Sid 65 
Exempel på hur Fair Finance Guide har påverkat bankerna genom sitt arbete har vi fått från vår 
kollega Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide. 
 
 


