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Denna uppsats är en kandidatuppsats i ämnet Turismvetenskap C, skriven vid Södertörns 

högskola i Stockholm under vårterminen 2017. Med denna uppsats vill vi vända oss till andra 

akademiker och verksamma inom branschen klimatkompensering för att skapa ökad 

förståelse för den problematik som finns inom klimatkompenseringar av flygresor. Det har 

varit ett väldigt lärorikt, intressant och intensivt arbete. Under arbetets gång har vi varit 

beroende av hjälp och samarbete med  respondenter, kurskollegor och handledare. Vi vill 

därför framföra ett stort tack till alla de som gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Ett 

stort tack till de företag och organisationer som bidragit med intressanta intervjuer och till de 

personer som ställde upp och deltog i vår enkätundersökning på Facebook. Vår handledare 

Dennis Zalamans tillsammans med våra kurskamrater  ska även ha ett stort tack som ledsagat 

och gett oss givande och avgörande feedback under arbetets gång. 
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I denna uppsats har klimatkompensationer inom flygindustrin studerats ur ett kundperspektiv 

samt ett företags perspektiv. Genom en enkätundersökning med flygresenärer samt 

kvalitativa intervjuer med aktörer från branschen har klimatkompensationer och 

problematiken kring dessa studerats. Klimatkompensera är något en person eller företag kan 

göra för att kompensera för de miljöutsläpp orsakade av en flygresa. Resultatet av studien 

visar att ett stort antal resenärer anser sig ha god kunskap om flygets påverkan på miljön men 

majoriteten väljer ändå att inte klimatkompensera. Attityderna kring flygets påverkan på 

miljön och handlingarna kopplade till dem skapar en dissonans. Denna dissonans skapar 

obehag och skuldkänslor som resenärerna försöker minska genom att motivera sitt handlande 

på den bristande informationen kring hur man klimatkompenserar samt att de inte litar på 

företagen som erbjuder klimatkompensationer. Den bristande information som privata 

resenärer upplever beror på att företag väljer att fokusera sina ansträngningar mot business to 

business. De ser en högre lönsamhet i att fokusera på företag och koncentrerar sig då inte på 

att underlätta för privata resenärer att kompensera för deras enskilda resor. Detta skapar ett 

behov hos privata resenärer. 
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In this paper, carbon offset in the aviation industry has been studied from a customer 

perspective and a corporate perspective. Through a survey of air passengers as well as 

qualitative interviews with industry actors, climate compensation and the surrounding 

problems have been studied. Climate compensation is something a person or company can do 

to compensate for the environmental emissions caused by a flight. The result of the study 

shows that a large number of travelers consider themselves well aware of the environmental 

impact of the aviation industry but the majority still choose not to compensate for the 

emissions caused. Attitudes towards the emissions caused by flying and its impact on the 

environment and the associated actions create a dissonance. This dissonance creates 

discomfort and guilt, that travelers try to reduce by motivate their action through the lack of 

information on how to compensate their emissions and that they do not trust the companies 

that offer climate compensation. The lack of information that the private travelers experience 

is due to the company's focus towards business to business operations. They see a higher 

profitability by concentrating their efforts towards other companies and this creates a lack in 

suitable tools for private customers to use while booking, and wanting to compensate for their 

plane ticket. 
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1. Inledning 

 

I studiens inledande kapitel presenteras forskningsområdet och ämnet genom en 

bakgrundsbeskrivning. Därefter får läsaren ta del av information om vad hållbar utveckling 

och klimatkompensering är samt kritik mot det sistnämnda. Kapitlets sista del är dels en 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte och forskningsfrågor, samt en disposition över 

studiens innehåll. 

1.1. Bakgrund 

Miljöfrågor inom transportsektorn har länge varit ett flitigt debatterat område, det finns de 

som hävdar att det inte finns ett klimathot och det finns de som arbetar hårt för att motverka 

klimathotets negativa utveckling (Archer & Humbert 2011). Utsläppen i Europa har mellan 

2008 och 2014 ökat med 10 % (Krenek mfl 2016), där olika branscher präglas av olika 

omfattande utsläpp. Den bransch som står för störst utsläpp i Sverige är flygtransporter, de 

står för 4-5% av Sveriges totala utsläpp (lfv.se 2017). Som svar på detta har flera svenska 

företag inom turismsektorn börjat arbeta mot ett mer miljövänligt flygande där kunderna nu 

bland annat erbjuds att klimatkompensera sin resa (swedavia.se 2017). 

 

Inom flygindustrin finns många olika aktörer som är delaktiga i ansvaret för en klimatsäker 

industri. Flygbolagen måste följa de regler och lagar som finns för utsläpp men än så länge 

finns inget tvång angående klimatkompensation för flygbolagen. Det vill säga ingen instans 

kräver att de utsläpp som produceras under en resa ska kompenseras med en handling för 

miljön eller en minskning av CO2-utsläpp. Resenären själv har också ett ansvar då det är 

denne som står för utsläppet. Dock finns det alternativ för den privata resenären att 

kompensera sina individuella utsläpp. Detta måste dock göras på egen hand och ofta via ett 

externt företag. Det huvudsakliga ansvaret ligger alltså i dag på konsumenten själv att söka 

upp ett klimatkompenserings-företag och genomföra köpet. Förfarandet vid köp av en 

flygbiljett görs numer oftast på internet, via någon form av sökmotor för flygresor. De listar 

då de olika flygrutterna som finns tillgängliga för den angivna destinationen och det angivna 

datumet. Vid ett val av flyg förflyttas köparen sedan ofta vidare till flygbolagets hemsida och 

köpet genomförs där. Vid en observation av hemsidorna ticket.se, momondo.se, sas.se, 

allaflygbiljetter.se, supersavertravel.se och flygresor.se som författarna genomfört (15 maj 

2017) visade det sig att under denna förflyttning och boknings process blir köparen sällan 

uppmanad eller tillfrågad om denne vill köpa en klimatkompensation för de utsläpp som 

resan orsakar  

 

Ordet klimatkompensation innebär en kompensation av hela det utsläpp som handlingarna 

orsakar. Det vill säga, om endast en del av de utsläpp som orsakas kompenseras så är det en 

klimatreducering och inte en klimatkompensation. Fortsättningsvis kommer denna uppsats att 

endast använda sig av termen “klimatkompensation” då de flesta av branschens aktörer 

använder sig av den termen, trots att de erbjuder såväl klimatkompensation som klimat 
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reduceringar (J Josefsson, sales manager, Tricorona, intervju, 30 april 2017). Förutom den 

traditionella sortens klimatkompensation, en kompensation som till exempel använder 

bidraget till att plantera träd som minskar CO2 nivån i atmosfären, erbjuds nu även 

möjligheten att investera bidragen i förnyelsebart flygbränsle (flygbra.se 2017). Ett exempel 

på detta är Fly Green Fund som i samarbete med bland annat Swedavia, BRA och SAS,  ger 

företag och privatpersoner möjlighet att kompensera för sitt klimatavtryck vid flygresor och 

samtidigt bidra till utvecklingen av biobränslen som i framtiden ska ersätta fossila bränslen 

(flygbra.se 2017). Deras verksamhet erbjuder en swish-tjänst där resenären kan skänka en 

valfri summa pengar till fonden. Av insättningarna går 75 % till inköp av bio-flygbränsle och 

25 % till utvecklingen av lokal storskalig produktion av biobränslen i Sverige 

(flygreenfund.se 2017). SAS, Norweigan och Finnair är bara några av de flygbolag som redan 

gör testflygningar med biobränslen (Transportstyrelsen 2017). Flygbolag är medvetna om 

deras påverkan på miljön och arbetar mot en miljövänligare marknad men de stöter på 

problem i form av bland annat dyra priser för biobränsle (Höglund & Byman 2015). Priserna 

för att köpa biobränslen i stora mängder är idag för dyrt för flygbolagen. Orsaken till det dyra 

priset är att det endast tillverkas av få aktörer i liten skala (svensktflyg.se 2017). 

 

Möjligheten att kunna bidra till ett hållbart flygande sker i en tid då resandet hela tiden ökar. 

Turismen har ökat under flera decennier och är idag en av de mest växande sektorerna i 

världen (UNWTO 2015). Svenska företag satsar för att klimatkompensera för sina utsläpp 

och de arbetar för att minska sina utsläpp, kanske av rent ekonomiska skäl eller kanske enbart 

ur CSR- (corporate social responsibility) synpunkt. Att flygen och utsläppen hela tiden ökar i 

takt med turism-sektorns tillväxt skapar således ett dilemma för både privatresenärer och 

företagsresenärer.  

1.2 Hållbar utveckling 

Den sannolikt mest spridda och använda definitionen av hållbar utveckling är ur den så 

kallade Brundtland-rapporten: “..meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” eller på svenska ”En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina egna behov” (World Commission on Environment and Development 1987). 

Weaver och Lawton (2014) menar samtidigt att denna simpla definition av hållbar utveckling 

innebär en rad svårigheter. Författarna pekar på kritiker som understryker att orden “hållbar” 

och “utveckling” på ett eller annat sätt tar ut varandra (Weaver och Lawton, 2014). Att 

termen kan användas av så pass många olika ideologier och plattformar anser Weaver och 

Lawton (2014) även kan minska dess trovärdighet.  Corell & Söderberg (2005) menar att 

definitionen är alltför vag och oprecis vilket försvårar arbetet med en hållbar utveckling. Men 

det finns också de som menar att det vida begreppet hållbar utveckling kan leda till egna 

tolkningar och ytterligare utveckling. För att säkerställa att en framtida flygindustri ska kunna 

existera bör det ske en förändring i dagens flygindustri då industrin i dag äventyrar framtida 

behov (Becken & Hay, 2007)(UNWTO 2017). 

http://www.flygbra.se/
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1.3 Klimatkompensation 

Vid en intervju med Jan Josefsson på Tricorona som är ett framstående företag inom 

klimatkompensations branchen i Sverige förklarar Josefsson att “Klimatkompensation 

innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna organisationen. Den åtgärden ska leda 

till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras” (J Josefsson, 

Sales Manager, Tricorona, intervju, 30 april 2017).  

Klimatkompenseringar kan delas in i fyra olika kategorier: 

 

1. Biologisk sekvestrering vari träd bevaras, eller nya träd planteras, vilka absorberar 

kol. 

2. Projekt för förnybar energi som involverar aktiviteter som åtar eller investerar i 

projekt som producerar energi utan att producera kol (t.ex. sol- och vindkraftverk) 

3. Energieffektivitet som innebär förbättring av energieffektiviteten, utveckla 

miljövänliga byggnader, eller omkoppling/finansiering av glödlampor med lång 

livslängd. 

4. Minskning av icke-CO utsläppen från specifika källor (t.ex. utfasning växthusgaser) 

(Ramseur 2007) 

 

(Företag som erbjuder klimatkompensering verkar ofta inom endast en av dessa kategorier.) 

 

Att som privatperson klimatkompensera för sin flygresa innebär att en extra avgift betalas vid 

köp av flygbiljett som går till projekt främst i utvecklingsländer. Projekten ska resultera i att 

utsläppen av koldioxid minskar på de berörda platserna motsvarande de utsläpp som 

flygresan orsakat. Företagen som verkar inom klimatkompensations-branschen erbjuder 

kunden en tjänst där en beräkning görs för att se hur mycket utsläpp av koldioxid resan 

kommer att orsaka. Därefter har kunden en möjlighet att betala in den summan pengar som 

ska kompensera för de koldioxidutsläpp flyget kommer släppa ut (Transportstyrelsen 2017). 

Den extra summan som betalas till projekten behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till 

transportsektorn. En kompensation av utsläpp inom transportsektorn kan likaväl bli 

kompenserad genom till exempel trädplantering. På samma sätt kan förbrukning av papper 

kompenseras genom bidrag till utveckling av biobränslen för flyg. Tanken med 

klimatkompensering är att resenären ska kompensera för hela det utsläpp som flyget står för 

(Tricorona.se 2017). Det finns dock företag som erbjuder tjänster där endast delar av 

utsläppet kompenseras. Fly Green Fund till exempel erbjuder resenären möjligheten att 

reducera klimatavtrycket med en summa som inte helt täcker hela utsläppet. Vid 

klimatkompensering via Fly Green Fund betalar resenären in en valfri summa där pengarna 

oavkortat går till utveckling och produktion av biobränslen.  

1.4 Kritik mot klimatkompensering 

Trots att klimatkompensering tycks vara något som skall bidra positivt till miljön och till att 

minska på koldioxidutsläppen har viss kritik väckts mot detta. McKercher m fl. (2010) menar 

att olika typer av klimatkompensering är  av begränsat värde för att lösa det ökande hotet om 
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klimatförändringar. Han menar även att uttrycket klimatförändring är diffust och samtidigt 

uppfattas ha konsekvenser som bara kommer att hända i framtiden, eller kommer att påverka 

andra först (Mair 2011). Clark (2006) menar att den traditionella kritiken mot 

klimatkompensering är kopplad till trädplanteringsprojekt. Problem och kritiken mot 

trädplantering är till viss del legitim, men i själva verket har de flesta kända 

klimatkompenseringföretagen och organisationerna sedan länge bytt från trädplantering till 

projekt med förnyelsebar energi. Energibaserade projekt som dessa är utformade för att göra 

snabbare och mer permanenta besparingar än trädplantering och som en bonus även erbjuda 

sociala förmåner (Clark 2006).  

 

Det finns även osäkerhet bland människor som betalar för klimatkompensering, där Clark 

(2006) menar att det finns en osäkerhet både i form av frågan om pengarna verkligen går till 

rätt saker och om pengarna verkligen gör någon nytta. Många människor är även enligt Clark 

(2006) fundersamma kring det låga priset jämfört med hur stor skada flyget orsakar miljön. 

Kunderna har då svårt att se att den lilla kostnad de betalar för ett klimatutsläpp verkligen gör 

någon nytta. Att förlita sig på att konsumenterna själva reglerar eller minskar sin förbrukning 

av flygresor frivilligt är osannolikt, klimatkompensation är då ett framgångsrikt alternativ för 

förmildrande klimatförändringar menar Mair (2011).  

 

En annan del av kritiken riktar sig mot den oklarhet och breda marknad som 

klimatkompensering verkar inom. Detta gör det svårt för konsumenter att identifiera 

skillnader i kvalitet mellan olika klimatkompenseringsprojekt och företagen som erbjuder 

tjänsten. Detta kan leda till en ökad osäkerhet bland resenärer som till en början planerat att 

klimatkompensera (Segerstedt & Grote 2016). Segerstedt & Grote (2016) menar även att ett 

resultat av en finansiering av kollektiv nytta genom frivilliga bidrag i sin tur kan leda till ett 

ökat “snålskjutsande” av andra resenärer. Det vill säga att vissa resenärer inte köper 

klimatkompenseringar i hopp om att någon annan gör det i stället. 

1.5 Problemdiskussion 

Människor blir mer medvetna i sin konsumtion då det i dagens samhälle konsumeras 

kravmärkt, återvinns, pantas, källsorteras, körs mer och mer hybridbilar, men det flygs också 

mer än tidigare (Stockholmstad.se 2017). Flygindustrin är direkt relaterad till turismindustrin 

och är en stor bidragande faktor till länders BNP, jobbtillfällen och investeringar (UNWTO 

2017). Transporter är det överlägset största utsläppet producerat av turism och för att 

turismen i framtiden ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt krävs en minskning av utsläppen 

(Becken & Hay, 2007). Resandet har med utvecklad teknik och utbredning gjort att turister 

nu kan förflytta sig längre och till ett lägre pris än tidigare (Harvey 2000), vilket leder till 

längre flygningar och större utsläpp. Det mest akuta problemet för turismindustrin enligt 

Gössling (2005) är utsläppen och förbrukningen av fossila bränslen. I en debattartikel i 

tidningen Dagens Nyheter från mars (2017) diskuteras just det. En undersökning med 1011 

personer bosatta i Sverige som gjorts av flygbolaget KLM visar att 57 procent av det svenska 

folket kommer resa lika mycket i framtiden, även fast det finns en medvetenhet om 

klimathotet bland dessa (dn.se 2017). Om det nu finns en medvetenhet om flygets negativa 
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påverkan på klimatet, är den tillräcklig för att resenärer ska kunna förändra sina attityder och 

sitt handlade? Sundblad (2008) menar att resenärers attityder och ageranden gentemot miljön 

kan bero på att klimatförändringar ofta beskrivs som något väldigt distant. Människor 

tenderar att agera och reagera på problem som ligger nära i tiden vilket kan leda till att 

resenärer blundar för framtida problem (Sundblad 2008). Davos deklarationen som grundades 

under “the second global Conference on Climate Change and Tourism” 2007 deklarerar att en 

distinkt klimatförändring måste tillämpas för att turismbranschen ska kunna växa inom 

ramarna för en hållbar utveckling (UNWTO 2017).  

 

Polonsky (2012) menar dock att klimatkompenseringsprojekt ofta kan missuppfattas av 

köparna. Polonsky (2012) menar att resenärer som klimatkompenserar för sina flyg tror att 

kompenseringen av koldioxid som flyget släpper ut kompenseras i samma stund som 

flygningen äger rum. Men att klimatkompensering egentligen handlar om hur 

kompenseringen ska kunna verka i framtida hållbara projekt (Polonsky m fl. 2012).  

 

Enligt en undersökning som resetidningen Vagabond gjort oroar sig 44 % av det svenska 

folket över klimatet och 56% känner att de skulle kunna tänka sig att klimatkompensera 

(Vagabond.se 2017). I samma intervju menar Vagabonds chefredaktör Tobias Larsson (2017) 

att klimatkompensation dött ut helt och att endast 1 procent av det Svenska folket 

klimatkompenserar vid köp av resa under 2013. Ett resultat av att det varmare klimatet inte 

längre diskuteras lika flitigt och att turister fått en nyanserad bild av hur mycket ett flyg 

egentligen släpper ut (Vagabond.se 2017). Det glapp som uppstår mellan konsumenters 

uttalade vilja att agera klimat- och miljövänligt och det som faktiskt leder till handling är 

alltså stort (Stoknes 2014). I en intervju som författarna till denna uppsats genomfört med J 

Josefsson (intervju, 30 april 2017) framgår det kritik mot naturvårdsverket som ser på 

klimatfrågan inom flygindustrin som en nationell fråga eller på sin höjd en Europeisk, i den 

mening att en lösning måste komma på en nationell eller EU nivå.  J Josefsson (intervju, 30 

april 2017) menar istället att det är viktigare att se på klimatproblemet ur ett globalt 

perspektiv och följa FN’s globala strategi. Detta är något som även Bigano m f.l (2006) håller 

med om. Bigano m f.l (2006) trycker även på det faktum att turismen är en av världens största 

industrier eller marknader och som direkt blir påverkad av en negativ miljöutveckling, i form 

av sol- hav- och sand-turism som kan komma att gå miste om många destinationer om 

utvecklingen fortskrider i den riktning den nu är på väg. Vinterdestinationer, sol- och bad- 

destinationer kan komma att bli hotade om vattennivån ökar och om vattentemperaturen 

fortsätter att öka (Bigano m f.l, 2006).  

 

Polonsky m.fl (2012) menar att den komplexitet som finns bland frågor om koldioxidutsläpp 

och den varierande kvalitén bland olika klimatkompenseringsprogram, leder till att resenärer 

blir förvirrade och till och med vilseledda när de ska ta miljövänliga beslut. Detta kan i sin tur 

påverka en resenär när denna ska integrera och ta hänsyn till koldioxidutsläppens påverkan på 

naturen vid köp av klimatkompensering (Polynsky m.fl, 2012).  

 

Då flera studier gjorts kring detta problem i andra länder skapar det ett intresse för den 

svenska bilden av klimatkompensationer ur ett konsumentperspektiv. Denna uppsats kan 
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komma att bli ett första nedslag i det svenska forskningsfältet för klimatkompensationer och 

motivera till ytterligare studier kring ämnet klimatkompensation och konsumenters syn på 

hållbar flygindustri. Sverige är enligt OECD (2014) en ledande utvecklare inom många 

hållbarhetsområden och det är därför intressant att undersöka ett land som anses vara i 

framkant av den på senare tid väl belysta hållbara utvecklingen.  

1.6 Syfte 

Syftet är att undersöka hur företag inom klimatkompensations-branschen arbetar mot privat 

resenärer samt undersöka sambandet mellan svenska flygresenärers kunskap kring flygets 

negativa inverkan på miljön och vilja till att klimatkompensera deras egna utsläpp.  

 

- På vilket sätt påverkar resenärers förförståelse deras motivation att kompensera sina 

utsläpp? 

- På vilket sätt arbetar företag som erbjuder klimatkompensations-lösningar gentemot 

privata resenärer? 

 

(Med förförståelse menas den kunskap som resenärer besitter inom ämnet miljö, klimat och 

klimatkompensering) 

 

 

1.7 Disposition 
Studiens första kapitel (1) inleds med en övergripande ämnesbeskrivning, där den ökade 

turismens och flygets negativa påverkan på miljön ligger i fokus. Här beskrivs även företag 

och privatpersoners möjligheter till att kompensera för sina utsläpp. Kapitel (2) redovisar de 

teorier som kommer att bli den analyserande grunden för uppsatsen. Kapitel (3) redogör för 

det metodiska förfarandet genom uppsatsens gång. Kapitel (4) presenterar det Empiriska 

materialet tillsammans med en löpande analys. Kapitel (5) redogör för studiens slutsatser. 

Kapitel (6) bjuder på en diskussion kring uppsatsen och eventuella tankar kring den. Kapitel 

(7) presenterar förslag på fortsatt forskning relaterad till det i uppsatsen berörda ämnet. 
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2. Teori 

Den teoretiska referensramen kommer beskriva de teorier som valts för uppsatsen som sedan 

återkommer i analysen av forskningen. Kapitlet inleds med en förklaring av begreppet CSR 

och hur det kan kopplas till turism. Sedan beskrivs de teorier som kan kopplas till resenärens 

kognitiva tänkande, beslutsfattande och attityder.  

2.1 CSR (Corporate Social Responsibility) 

CSR är ett begrepp som innefattar ett företags ansvarstagande när det kommer till handlanden 

i affärer och i samhället (Cerne 2009). Cerne (2009) menar att ansvaret ska tillämpas i såväl 

ekonomiska, sociala och etiska ageranden från företag. När ett företag bestämmer sig för att 

tillämpa CSR i sitt arbete bidrar de positivt till miljön och samhället i stort (Löhman & 

Steinholtz 2004).  McKenna (2016) menar att arbetet med CSR kan se väldigt olika ut och att 

begreppet CSR är tvetydigt. Wells m.fl. (2015) lägger till att CSR utövas bland företag och 

organisationer inom olika branscher där motiven och orsakerna också ser väldigt olika ut. 

Något som gäller för alla företag är dock att arbetet sker frivilligt och utöver de andra lagar 

och regler de måste hålla sig till. I och med det ansvarstagande som företag tar sig an innebär 

det att de också bör ta hänsyn till intressenternas förväntningar och krav på företaget inom 

områdena som tidigare nämnts. Allt detta för att goda relationer ska kunna utvecklas och alla 

inblandade parter ska gynnas av dem (Löhman & Steinholtz 2004). CSR i denna uppsats kan 

komma att bli ett värdefullt analysredskap vid analysering av Tricoronas och Fly Green 

Funds val av målgrupp. 

 

Wells m fl. (2015) menar att studier som har gjorts inom CSR med koppling till turism har 

hamnat under paraplyet för hållbar turism. Fatma m fl. (2016) beskriver det som att 

principerna för hållbar utveckling ligger i linje med begreppet CSR och de två begreppen är 

svåra att skilja åt vid utförandet. Författarna har under sina studier hittat en komplex 

uppsättning motiv och hinder som kan kopplas till CSR-initiativ. När det gäller begreppet 

miljö inom CSR har nivån och variationen inom forskningen ökat avsevärt under det senaste 

decenniet med studier som lyfter fram CSR-funktioner inom turismen såsom ekoturism, arv, 

massturism och destinationer (Wells m.fl. 2015). Wells m.fl. (2015) menar också att företag 

inom turismbranschen har skiftat fokus från ekonomi och lönsamhet till att ha ett större 

ansvar för miljöfrågor. Turismföretagen är ansvariga för miljön och de destinationer de är 

verksamma inom och bedriver sin verksamhet i. Den planering och förvaltning som sker 

inom turistindustrin innebär inte bara att kunders behov och krav tillfredsställs utan det är 

även ett ansvarstagande ur ekologiskt, miljömässigt och hållbart perspektiv (Fatma m fl. 

(2016).   

 

2.2 Klimatkompensering, attityder och beteende 

En av teorierna som denna uppsats grundar sig i är att kunskap påverkar attityder, som i detta 

fall är attityder kring miljö och klimatkompensering. Attityderna påverkar i sin tur ageranden 
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och beslutsfattande hos människor vilket i detta fall kan kopplas till köp eller icke köp utav 

klimatkompensering. Tidigare forskning har visat att människor med olika grad av tidigare 

kunskap om miljön och klimatkompensering agerat olika vid konsumtion av flygresor 

(Polonsky 2012). Polonsky (2012) menar att även om global uppvärmning och 

koldioxidutsläpp vunnit väldigt mycket uppmärksamhet internationellt, så visar det sig att 

konsumenter fortfarande inte har generell kunskap om vad det egentligen omfattar och hur 

resenärer kan relatera det till deras individuella beteende. Mair (2011) visar att konsumenter 

generellt har mindre kunskap om klimatkompensering än vad de har om övriga miljöproblem. 

Samma forskning visar även att de konsumenter som har mindre kunskap om  

klimatkompensering ändå är de som väljer att klimatkompensera mest (Mair 2011). Denna 

forskning kan bli intressant för vår egen undersökning där resultatet eventuellt kommer att 

avvika. Enligt Barr m.fl (2011) är länken mellan attityder och beteende långt ifrån enkel, då 

tidigare forskning visat att människor med en positiv attityd mot miljön generellt inte alltid 

överför det till ett positivt beteende. Polonsky (2011) har tagit fram en modell för hur 

attityderna påverkar beteenden. Polonsky (2011) har skapat modellen utifrån Ajzen & 

Fishbein’s (1980) TRA-modell (Theory of reasoned action). TRA-modellen har tagits fram i 

syfte att förklara att när en attityd ska formas, så är en av förutsättningarna enligt Flamm m.fl. 

(2009)  att en individuell kunskap om problemet ska finnas. Beteendet är sedan en funktion 

skapat utifrån intentioner som i sin tur är en funktion av attityder och personliga normer 

(Polonsky 2011). Den modifierade modellen skapad av Polonsky (2011) utgår från en 

mittpunkt där attityder mot miljön finns. Attityden skapas och förändras sedan utifrån fyra 

faktorer; Generell kunskap om miljön, kunskap om klimatkompensering, generella proaktiva 

miljöbeteenden och klimatkompenserings-relaterade beteenden. 

 

2.3 Kognitiv dissonans 

Socialpsykologen Leon Festinger (1957) har utvecklat teorin Kognitiv dissonans som i stora 

drag beskriver hur handlingar och beslut i ett senare läge direkt kan påverka tro och attityder 

hos människor. Teorin om kognitiv dissonans brukar oftast kategoriseras in bland Action-

opinion teorin (Festinger 1957). Festinger (1957) menar att kognitiv dissonans kan delas in i 

tre viktiga antaganden; 

 

1. Människor är känsliga för när deras handlingar och tro inte stämmer överens med 

varandra.  



 9 

2. Resultatet av detta glapp mellan handling och tro innebär att människan skapar en 

dissonans. En dissonans som människan motiveras till att försöka jobba bort. 

3. Det finns tre olika sätt som människan kan lösa sig fri från dissonansen. Det första 

sättet är att ändra på sin tro. Det andra sättet är att ändra på sina handlingar och det 

tredje sättet är att ändra uppfattningen av handlandet. 

 

Stoknes (2014) talar om en existerande klimat-paradox som är formad från människans och 

allmänhetens minskade oro för klimatförändringar och frågans upplevda betydelse. Inom 

denna paradox menar Stoknes (2014) att kognitiv dissonans också ingår som ett resultat av 

detta. Dissonansen gör att människor har svårt att ta till sig av det rådande klimathotet och på 

så sätt även klimatkompensering (Stoknes 2014). Stoknes (2014) menar att det finns ett antal 

psykologiska barriärer som ligger till grund för klimatparadoxen och som på så sätt också 

påverkar den kognitiva dissonansen;  

 

1. Klimatförändringar uppfattas som väldigt avlägset. 

 

2. Klimatförändringar är ofta förknippat med domedagstankar, kostnader och uppoffringar. 

 

3. Få möjligheter till åtgärder försvagar attityder genom dissonans. 

 

4. Rädsla och skuldkänslor stärker förnekande. 

 

5. Klimatfrågor filtreras ofta genom kulturell identitet. 

 

Juvan & Dolnicars (2014) forskning om kognitiv dissonans har visat att resenärer inte 

förändrar sitt beteende när det kommer till resande under semester i förhållande till 

klimatförändringar. Där en av hypoteserna till det har varit att resenärerna möjligen anpassat 

sina attityder gentemot semester och klimatförändring för att det ska vara förenligt med deras 

beteende. Annan forskning har visat att resenärer som är oroliga över miljön men ändå reser 

upplever en emotionell dissonans och mår generellt dåligt. Det har även noterats att resenärer 

kan undvika eller minska sin dissonans genom att avfärda information om de negativa 

effekterna som deras turismrelaterade aktiviteter har på miljön (Juvan & Dolnicar 2014). 

 

Dissonans-teorier pekar på att om du misslyckas med att ändra dina handlingar, kan du 

alltid ändra hur du tolkar handlandet (Stoknes 2014). Detta beskriver Stoknes (2014) genom 

att ta rökning som exempel där han beskriver hur den kognitiva dissonansen hos en rökare 

uppstår och tvingas bort. En rökare tänker och vet oftast att rökning är skadligt för kroppen, 

men ändå fortsätter denne att röka, i detta fall blir det rökarens handling (action). Detta 

väcker ett inre obehag som sedan hotar självbilden. Hotet skapas  om det är för stor skillnad 

mellan vad som tänkes och vad som görs. Den inre spänningen hos rökaren växer och ett 

självförakt skapar dissonansen. För att bli av med dissonansen har människors hjärnor 

uppfunnit fler omedvetna lösningar där fyra av dem nämnts av flera forskare. 
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1. Att modifiera en eller båda av komponenterna 

 

2. Förändring av innebörden av en komponent 

 

3. Addering av ytterligare en komponent 

 

4. Förneka den problematiska komponenten 

 

För denna uppsats kan ett liknande exempel som det om rökaren skapats, det skulle kunna se 

ut så här: 

1. Jag flyger inte särskilt mycket - andra flyger mycket mer än mig.  

2. Det är långt ifrån säkert att flyget bidrar till klimathotet - denna vinter var kallare än 

någonsin.  

3. Jag åker tåg ofta och källsorterar vilket väger upp för mitt flygande  

4. Det finns inga riktiga bevis på att min flygresa påverkar miljön negativt - Det är forskare 

och media som bygger upp ett krisläge som egentligen inte existerar. Jag har rätt att flyga 

precis hur mycket jag vill (förnekande).  

 

 

2.4 The innovation decision process 

The innovation decision process används för att kartlägga individers beslutsfattande, vad 

utgångspunkten innan beslutat är, vad beslutet grundar sig i, vad beslutet blir och utvärdering 

om beslutet kan komma att ändras. Modellen har använts inom ett flertal olika 

forskningsområden (Segerstedt & Grote 2016) och grundar sig i Rogers (1960) teori om 

diffusion of innovations (DOI). Modellen används i denna uppsats genom att analysera 

resenärers förkunskap (steg 1) inom klimatämnet relaterat till deras beslut (steg 3) om att 

klimatkompensera för deras resor.  Modellen består av fem steg där steg ett är Kunskap 

(Knowledge). Kunskapen består av dels kunskap som rör miljön och det stundande 

klimatproblemet men också kunskap om vilka handlingsalternativ som finns tillhandahållna 

av klimatkompensationsföretag. Steg två är övertygelse (persuasion) övertygelsen kan yttra 

sig på flera sätt dels negativ eller positiv. En resenär kan ställa sig positivt eller negativt till 

klimatkompensations-företagen grundat i vilken typ av klimatkompensations-insats företaget 

är engagerat i(Segerstedt & Grote 2016). Vidare beskrivs steg tre som det steg där resenären 

bestämmer sig för att delta i klimatkompensationshandlingen eller att avfärda den. Ett 
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avfärdande av klimatkompensering kan antingen vara ett aktivt val att inte delta eller en 

simpel passivitet inför köpet, då denne ändå inte tänkt genomföra köpet från början. Att en 

person i steg 3 väljer att köpa en klimatkompensation för sin resa betyder inte att denne alltid 

kommer att göra det. Steg 4 handlar om utvärdering, kunden kanske ändrar uppfattning vid 

ett senare tillfälle. En kund som i steg 3 valt att inte köpa klimatkompensationen kan i steg 4 

komma att ändra uppfattning om sitt beslut och vid nästa resa klimatkompensera.  

 

 (Segerstedt & Grote 2016). 

(Reviderad modell baserad på Rogers (2003) innovation-decision model) 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och den deduktiva 

forskningsdesignen. Vidare beskrivs hur studien använt sig av både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats, där intervjuer samt enkätundersökning ingår. Vidare beskrivs hur urvalet 

för triangulering gått till och kapitlet avslutas sedan med trovärdigheten, reliabiliteten och 

validiteten för uppsatsens metodval.  

 

Denna studie grundar sig i en delvis kvantitativ och delvis kvalitativ ansats med deduktiv 

forskningsdesign (Bryman & Bell 2011). Den kvantitativa delen av studien består av en 

enkätundersökning á 128 respondenter som genomförts via det sociala mediet Facebook den 

2 maj 2017. Den kvalitativa delen av studien grundar sig i tre olika intervjuer med företag av 

semistrukturerad typ. En kombination av de båda angreppssätten har skett naturligt och 

utifrån problemformuleringen. Denna kombination sker ofta i forskning för att svaga och 

starka sidor hos de olika metoderna ofta tar ut varandra (Holme & Solvang, 1997, s.85). Den 

deduktiva ansatsen består av det redan etablerade teoretiska ramverk som ligger till grund för 

undersökningen. Studien ämnar bidra till det redan existerande forskningsfältet och teorierna 

som redan är etablerade prövas genom denna studie. För att besvara frågeställningen i studien 

har en kombination av de båda forskningsmetoderna använts. Dels för att kunna kartlägga 

mönster i konsumenters beteenden och attityder till klimatkompensering inom flygbranschen 

och dels för att komplettera studien med mer djupgående bild av hur 

klimatkompensationsföretag och Naturskyddsföreningen arbetar med klimatkompensering 

(Bryman & Bell 2011, s. 629-647). Intervjuerna genomfördes med respondenter från 

företagen: Fly green fund, Tricorona och Naturskyddsföreningen.  

3.1 Enkät 

Enkätundersökningen genomfördes via det sociala mediet Facebook den 2 maj 2017 och var 

en internetenkät. Denscombe (2016, s.41-43) menar att sociala medier öppnar upp till 

intressanta och goda möjligheter till bra enkätundersökningar. Användare av sociala medier 

är allt oftast sammanlänkade i ett kommunikationsnätverk, vilket gör det möjligt att komma 

åt en större grupp människor till undersökningen (Denscombe 2016, s.41-43). Då enkäten 

delats i författarnas egna sociala nätverk finns en underliggande känsla av plikt hos 

mottagarna vilket kan ha resulterat i det stora antalet deltagare. Ytterligare en styrka med 

enkätundersökningar via sociala medier menar Denscombe (2016, s.41-43 ) är dess tendens 

att fokusera på människor med gemensamma intressen. Målgruppen för studien har varit att 

nå svenska flygresenärer som bokar sina biljetter själv. Något som även uttryckligen var ett 

krav från författarna gentemot respondenterna innan de genomförde undersökningen. Enkäten 

delades genom en webbplats som erbjuder användaren att utforma skräddarsydda enkäter 

utan kostnad. Detta möjliggjorde att ett meddelande till respondenterna beskrev syftet med 

undersökningen samt vilka villkor som rådde innan deltagandet. 

 

Enkäten bestod av tolv frågor och genomfördes den 2;a Maj. Valet av internetenkät gjordes 

dels ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv där författarna ansåg att det var för 
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kostsamt tidsmässigt och miljömässigt att skriva ut enkäterna på papper, åka till en viss plats 

och genomföra enkäten. Att genomföra enkäten på nätet gav även författarna mer tid att ägna 

åt andra delar av studien, då respondenterna svarar på enkäten själva. Antalet frågor baseras 

på pilotundersökningen där dels frågetyp och antal analyseras för att säkerställa att alla frågor 

är korrekt formulerade och så inte respondenterna drabbas av enkättrötthet. Enkättrötthet 

uppstår när respondenterna uppfattar frågorna som för långa eller ointressanta, då riskerar 

intervjuaren att gå miste om en respondent då denne troligen inte svarar på hela enkäten 

(Bryman & Bell 20011, s. 245-260). Enkäten består till största del av en serie stängda frågor 

med undantag för en fråga med öppet svarsfält, då dessa inte kräver lika lång tid att svara på 

och även underlättar sammanställningen av resultatet.  

 

Valet av enkätundersökning bygger på önskan att nå ut till ett större antal respondenter. 

Genom ett gediget arbete med att formulera och ta fram relevanta och effektiva enkätfrågor 

kan studien behandla ett större antal respondenter än om en serie intervjuer skulle 

genomföras då det analysarbetet är mer tidskrävande (Bryman & Bell 2011, s. 245-260). En 

annan fördel med enkätundersökningar som Bryman och Bell (2011, s. 245-260) tar upp är 

det faktum att intervjuareffekten elimineras vid enkätstudier. Det innebär att vid intervjuer 

kan det skilja från intervju till intervju hur en fråga ställs eller hur intervjuaren är klädd och 

så vidare. Intervjuaren har en effekt på respondenten vid intervjutillfället i den grad att det 

kan påverka hur denne svarar. Detta elimineras alltså vid enkätundersökningar då dessa 

genomförs helt eller delvis utan intervjuarens närvaro (Bryman och Bell 2011, s. 245-260). 

Ytterligare en aspekt som anses vara till enkätundersökningens fördel är det faktum att det 

inte råder någon variation av frågorna till de olika respondenterna, alla respondenter svarar på 

samma frågor och resultatet blir därför trovärdigt vid jämförelse av svar (Bryman och Bell 

2011, s.245-260). 

3.2 Pilotundersökning 

För att studiens färdiga frågor inte ska riskera att drabbas av problem i form av att 

respondenterna har svårt att förstå frågorna eller att rätt svarsalternativ inte finns tillgängliga, 

så har en pilotundersökning genomförts (Bryman och Bell 2011, s. 276-277). Frågorna som 

testats har formulerats i syfte att besvara frågeställningar och uppsatsens syfte (Holme & 

Solvang, 1997, s.176). Kombinationer av frågor har därför tagits fram. Då studien ämnar 

undersöka hur turisters förkunskaper påverkar deras ageranden inom ett klimatmässigt 

flygande kan många av frågorna på ett effektivt sätt jämföras. Frågan om respondenternas 

förförståelse för flygets påverkan och frågan om respondenten klimatkompenserat eller ej 

kommer till exempel vara direkt avgörande för studiens slutsatser. Några av de frågor som 

ställdes under pilotstudien ställdes med öppna svarsalternativ för att ge förslag på 

svarsalternativ, för att på så sätt ge inspiration inför formuleringen av svarsalternativen 

(Bryman och Bell 2011, s. 276-277). Frågorna har även blivit kontrollerade så 

respondenternas svar skiljer sig, en fråga som inte ger varierande svar kan vara svår att 

analysera (Bryman och Bell 2011, s. 276-277). 
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3.3 Intervju 

Den intervjumetod som använts är en semistrukturerad metod, i den mening att den 

intervjuguide som använts endast har agerat riktmedel under intervjun så att frågorna till stor 

del har gett respondenten frihet att svara fritt. I denna undersökning har respondentintervjuer 

genomförts, då intervjuerna gjorts med personer som själva står utanför den företeelse vi 

studerar men har stor kunskap om ämnet (Holme & Solvang, 1997, s.99-108). Intervjuerna 

med Tricorona, Fly Green Fund och Naturskyddsföreningen syftade till att ge en djupare bild 

av och förståelse för deras arbete för en miljövänligare flygindustri. De genomfördes genom 

en semistrukturerad metod då respondenten annars kan komma att endast besvara de frågor 

som ställs och bredden i samtalet/intervjun minskas om intervjun istället hade varit 

strukturerad (Bryman och Bell 2011, s. 214-244).  

 

Enligt Bryman och Bells (2011, s. 482-485) består intervjuguiden endast av specifika teman 

och temafrågor, vilket också var fallet för denna studie. Frågorna och teman togs fram 

specifikt för att kunna relatera och analyseras tillsammans med de enkätfrågor som utformats 

för enkätundersökningen via Facebook. Syftet med detta är att frågorna och de två olika 

undersökningarna då gemensamt kan komma att underlätta analyseringen och slutgiltligen 

kunna besvara syftet och frågeställningarna för uppsatsen. Denna intervjumetod ger en viss 

flexibilitet som i denna studie var önskvärd då intervjuerna och författarna av uppsatsen inte 

innan intervjun helt visste vilken riktning intervjun skulle ta. Intervjun genomfördes av två 

intervjuare där den ena stod för dialogen med respondenten och den andra spelade in 

intervjun och tog anteckningar. Denna fördelning för att inte respondenten ska bli förvirrad 

av frågor från mer än en intervjuare (Bryman & Bell 2011, s. 219). Intervjuerna genomfördes 

dels via möten på respondenternas kontor och via telefon. Intervjuerna med Tricorona och 

Naturskyddsföreningen skedde på respondenternas kontor i konferensrum. Miljön var utan 

distraherande inredning och akustiken var god för ljudinspelningens kvalitet. 

Telefonintervjun genomfördes med Maria Fiskerud från Fly Green Fund då hon befann sig i 

Värmland under tiden för studien och författarna fann ej tid eller möjlighet att besöka henne 

för ett möte. Efter intervjun bearbetades inspelningen genom en transkribering. Efter 

intervjun genomfördes en transkribering. Transkriberingen för de båda intervjuerna som 

skedde genom möte skedde utan problem. Transkriberingen av den inspelning som gjordes 

genom telefon blev mer problematisk då denna ljudfil inte var av samma kvalitet. Ljudfilens 

dåliga kvalitet skapade inget bortfall av något slag men förlängde transkriberingsprocessen. 

Efter transkriberingen lyfts de relevanta delarna fram genom kodning och tematisering 

(Hjerm m.fl. 2014, s.45-71). Tematiseringen användes för att på ett strukturerat sätt kunna 

skapa en överblick över hur kodernas olika delar står i relation till varandra. Dessa koder 

kommer senare att underlätta analyseringen av de resultat som har visat sig i den kvantitativa 

enkätundersökningen. 
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3.4 Observation 

Författarna till denna uppsats har den 15;e Maj genomfört en observation för att undersöka 

tillgängligheten av klimatkompensationsalternativ vid bokning av en flygresa. Observationen 

kan liknas vid en deltagande observation då det är författarna själva som har genomfört 

sökningarna på de hemsidor som valts ut (Holme & Solvang 1997, s.110-122). Observationen 

har genomförts på de, enligt google.com sex största hemsidorna som säljer flygbiljetter i 

Sverige. Observationen har genomförts genom att manövrera de olika hemsidorna på ett 

sådant vis att det speglar en vanlig resenärs köpprocess från sökning till betalning av en 

flygbiljett. Genom hela förfarandet har anteckningar förts om information kring eller 

avsaknaden av information kring klimatkompensering. De hemsidor som har studerats är: 

ticket.se, momondo.se, sas.se, allaflygbiljetter.se, supersavertravel.se och flygresor.se. 

3.5 Urval 

Populationen för enkätundersökningen är svenska flygresenärer. Alla ur populationen kan 

inte undersökas på grund av resursbrist, därför sattes ett mål om 120 respondenter upp som 

ett lämpligt och hanterbart urval. Enkätundersökningen skedde genom det sociala mediet 

Facebook. Urvalet är ett bekvämlighetsurval då samtliga respondenter ur populationen inte 

har haft samma chans att delta i studien (Bryman och Bell 2011, s. 186-213). Resultatet blir 

således inte representativt för populationen men resursbristen skapar dessa restriktioner. 

Verktyget som användes för att dela enkätundersökningen skedde via en webbtjänst som 

erbjuder program som kan hantera skräddarsydda enkäter gratis. Tjänsten möjliggjorde inte 

något verktyg för att begränsa antalet respondenter och antalet stannade därför på 128 

deltagande respondenter.  De respondenter som har deltagit är de som för författarna har varit 

tillgängliga via deras användarsida på Facebook för enkätundersökningen vid just det tillfället 

studien genomfördes. Denscombe (2016, s.41-43) menar på att varje Facebook-användare 

uppskattningsvis har mellan 130-230 “vänner”, som i enkätundersökningar utgör ett snabbt 

och effektivt urval. Denna studie har genomförts med ett gemensamt antal “Vänner” om ca 

1430 stycken. Urvalet kom även att likna ett så kallat snöbollsurval då många av författarnas 

“vänner” på Facebook delade undersökningen till sina “vänner”. Detta resulterade i en 

ytterligare ökning av det initiala antalet på 1430 som haft chans att delta i undersökningen 

(Brickman-Bhutta 2012, s. 57). Denscombe (2016, s.41-43) diskuterar även det faktum att 

enkäter kan ha en negativ inverkan på respondenternas ärlighet då de riskerar att visa sina 

svar. Detta har inte varit fallet i denna undersökning då respondenterna blivit förflyttade till 

en extern hemsida för att genomföra enkäten och deras anonymitet är därmed skyddad. Den 

målgrupp som haft möjlighet att ta del av undersökningen genom delningen på Facebook är i 

åldrarna 18-71 år och av svenskt ursprung. Detta baserat på de sociala nätverk som delat 

enkätundersökningen. Utifrån detta går det dock inte att dra några slutsatser kring vilken 

ålder det är på de som faktiskt deltagit i enkätundersökningen men det visar en indikation på 

att alla inom det sociala nätverket är inom ramen för studiens syfte. Då studien grundar sig i 

ämnet klimatkompensering och detta är en tjänst som tillhandahålls på internet är internet 

således en förutsättning för att kunna använda sig av klimatkompensation-tjänster. Det 

uppstår då ingen risk för övertäckning eller underteckning i form av internetanvändning då ej 



 16 

internetanvändare inte är del av populationen (Couper 2000). Dock uppstår en brist i urvalet 

då det finns internetanvändare som inte är medlemmar i det sociala nätverket Facebook.  

Urvalet ämnar ge en bild av hur ett nedslag i populationen kan se ut. Ett sådant nedslag kan 

skapa intressanta resultat som kan komma att motivera framtida studier inom området. 

 

Urvalet för den kvalitativa intervjun grundar sig i en studie av svenska företag och 

organisationer som på något vis erbjuder klimatkompensering eller verkar för miljön 

relaterad till flygindustrin. Då uppsatsen berör hållbarhetsfrågor och utveckling inom 

miljömässig flygteknik har Fly Green Fund valts ut då de som organisation ligger i framkant 

av miljövänlig bränsleutveckling. Fly Green fund är en ekonomisk organisation som arbetar 

utan vinstintresse, där både privatpersoner och företag har möjlighet att kompensera eller 

reducera sina utsläpp orsakade av flygresor. Bidraget betalas via en Swish-tjänst där 

privatpersoner eller företag betalar in en valfri summa pengar. Beroende på hur stor summan 

är i förhållande till utsläppen räknas bidraget som betalas som antingen en reducering eller en 

fullständig kompensering, då en kompensering kräver att kunden betalar för hela resans 

utsläpp.  

 

Tricorona valdes ut som ett av intervjuobjekten då de är det största 

klimatkompensationsföretaget i Sverige. Den huvudsakliga funktionen Tricorona har som 

företag är att hjälpa andra företag samt organisationer att hantera och minimera deras 

klimatpåverkan. Detta görs genom etablerade verktyg, klimattjänster och projekt som 

Tricorona erbjuder via sin webbshop. Exempel på projekt som Tricorona genomför är 

trädplantering samt uppbyggnad av vind-och biomassakraftverk. De arbetar endast med 

klimatkompensering och inte med klimatreducering. Det betyder att de endast erbjuder 

lösningar som helt och hållet kompenserar hela utsläpp (Tricorona.se 2017).  

 

Naturskyddsföreningen är det tredje intervjuobjektet som valts ut för denna studie. De togs 

med i studiens urval då de är Sveriges största miljöorganisation, samt att de har fokus på 

relevanta frågor gällande klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter. Organisationen är ideell 

vilket betyder att den bygger på medlemmarnas stöd och arbete. På naturskyddsföreningens 

hemsida går det att klimatkompensera genom att köpa utsläppsrätter, det vill säga att företag 

och privatpersoner köper utsläppsrätter som sedan låses in. Utsläppshandel finns till för att 

kunna minska utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Handeln ska resultera i att minska 

utsläppen i det land och den sektor där det kostar minst. En utsläppshandel bygger på att ett 

tak för de totala utsläppen sätts upp, där företagens utsläpp varje år ska kompenseras med 

utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt motsvarar alltid 1 ton koldioxid. På så sätt kan 

Naturskyddsföreningen som organisation bidra till att minska de tillåtna utsläppen 

(Naturskyddsföreningen.se).  

 

Då både Tricorona och Naturskyddsföreningen erbjuder sina tjänster till många företag inom 

turismsektorn i Sverige är de relevanta objekt för studien. Då alla tre intervjuobjekten är 

verksamma inom samma bransch men ur väldigt olika perspektiv ger det studien en bredd. 
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3.6 Triangulering 

Studien bygger som tidigare nämnt på både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod. 

Detta kallas av bland annat Webb m.fl. (1966) för triangulering, en triangulering bygger på 

en kombination eller korsanalys av två forskningsmetoder, precis som i detta fall (Bryman & 

Bell 2011, s. 632-635). Resultatet av intervjun och enkätundersökningen ställs mot varandra 

för att på så vis styrka de bådas resultat. Analys av intervjun kan genomföras med hjälp av 

det resultat enkätundersökningen bidrar med och vise versa (Webb m.fl. 1966). De tre delarna 

blir således en kvantitativ, kvalitativ och en kombinerad eller jämförande del. 

3.7 Trovärdighet 

Trovärdighet inom en kvalitativ undersökning kan ses som ett kriterium för hur bra en 

uppsats är (Guba & Lincoln 1994). För att säkerställa att uppsatsen håller hög nivå har fyra 

trovärdighetsfaktorer tagits i akt; Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

(Guba & Lincoln 1994). Tillförlitlighet betyder att den empiri som kommer ur intervjuer ska 

kontrolleras och säkerställas att den är korrekt (Bryman och Bell 2011, s. 65). Detta har gjorts 

genom att inkludera respondenten genom hela processen och kontrollera så att det bearbetade 

materialet stämmer överens med den bild respondenten har haft för avsikt att förmedla. 

Överförbarhet handlar om förmågan för teori och empiri att bli överfört på andra områden i 

det teoretiska fältet (Guba & Lincoln 1994). Denna studie har genomförts med relevanta 

företag som anses vara väl införstådda med forskningsfältet där hållbar flygindustri är något 

som företaget aktivt jobbar mot. De källor som använts i studien har kontrollerats och 

säkerställts med största möjliga säkerhet att källorna kommer från vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga publikationer där pålitligheten kräver det. Detta stärker pålitligheten för 

studien då den till högsta möjliga mån har använt sig av och är baserad på pålitliga källor 

(Guba & Lincoln 1994). Konfirmering handlar om författarnas förmåga att lämna egna tankar 

och känslor utanför uppsatsen så personliga erfarenheter och värderingar och intressen inte 

påverkar trovärdigheten för studien (Bryman & Bell 2011, s. 65). Detta för att en strävan efter 

vetenskaplig nivån på uppsatsen är hög. 

3.8 Reliabilitet och Validitet 

För den kvantitativa studien tas andra faktorer i akt för att sträva efter en hög vetenskaplig 

nivå. Intern reliabilitet, Enkätundersökningens frågor är utformade på ett sådant sätt att de 

olika indikatorerna som är del av varje fråga är kompatibla, det vill säga att de olika 

indikatorerna inom samma variabel är av samma skala (Bryman & Bell 2011, s. 63-65).  

Interbedömarreliabilitet har gynnat studien genom att analysen av enkätundersökningen görs 

av två författare tillsammans och genom diskussion för att på bästa möjliga vis sträva efter att 

göra objektiva och relevanta tolkningar (Bryman & Bell 2011, s. 291). För att säkerställa att 

det som uppsatsen ämnar studera undersöks på rätt sätt har pilotundersökningen genomförts 

så att eventuella missvisande begrepp och variabler har tagits bort. Det har bidragit positivt 

till undersökningen och gett studien en form av Begreppsvaliditet (Bryman & Bell 2011, s. 

63-65). 
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3.9 Metodkritik 

 

Att använda sig av enkätundersökningar via sociala medier innebär en del begränsningar som 

författarna av denna studie är väl medvetna om. Respondenterna som deltar i undersökningar 

utgör bland annat inte något tvärsnitt av populationen där den förekommer. Detta kan påverka 

studien på så vis att den inte passar in vid undersökning av en bredare population 

(Denscombe 2016, s.41-43). Om enkätundersökningen istället genomförts på en flygplats 

hade det troligtvis endast varit flygresenärer som deltagit, och det hade blivit ett tydligare 

tvärsnitt ur speciell målgrupp. Samtidigt kan ett sådant genomförande innebära problem 

genom ett litet deltagarantal och ett ökat resurskrav. En enkätundersökning på en flygplats 

som var ett av studiens alternativa metoder hade dessutom endast gett ett tvärsnitt över de 

personer som befann sig på flygplatsen vid tiden för enkäten och hela populationen hade inte 

heller då givit ett generaliserbart resultat.  

 

I enkätundersökningen skrevs det tydligt ut att kravet för att få delta var att respondenten ska 

ha köpt minst en flygbiljett senaste året. Det finns en osäkerhet kring om respondenterna följt 

detta, vilket kan få en negativ inverkan på kvaliteten av studien. Detta är något som inte 

kunnat kontrolleras men eftersom enkäten nått ut till våra vänner och bekanta finns det en 

tillräcklig trovärdighet. Icke-internetanvändande personer är inte intressant för studien då 

klimatkompensationer köps via internet. Dock finns det internetanvändande personer som 

inte använder sig av Facebook. De har på så sätt inte haft chans att ta del av undersökningen. 

Eventuella uteblivna svar kan påverka undersökningen och ge den en snedvridning. 

Snedvridning av uteblivna svar visar mönster i svaren mellan dem som inte svarade och de 

som faktiskt gjorde det (Denscombe 2016, s.41-43). 

 

3.10 Etik 
 

Denna studie grundar sig i intervjuer och en enkät som undersökningsmetod. För att 

säkerställa att studien håller ett etiskt förhållningssätt till de deltagande har vissa regler tagits 

i beaktning. Bryman och Bell (2011) talar om olika krav som bör uppfyllas för att en studie 

ska anses vara etiskt korrekt genomförd. De krav som denna studie tagit i akt är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitets- och anonymitetskravet och 

Nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att samtliga respondenter blivit informerade om vad uppsatsen 

avser undersöka och vid vilken institution. Vid intervjuerna redogjordes syftet och 

respondenterna informerades om vad deras bidrag kan komma att användas till.  

Samtyckeskravet betyder att samtliga respondenter deltar frivilligt och de kan när som helst 

välja att avbryta sitt deltagande. Samtliga respondenter har även tillfrågats om en 

ljudinspelning är tillåten, information om att ljudinspelningen endast används vid 

transkribering delgavs.  

De respondenter som delgivit sina namn och personuppgifter har delgivits information om 

vad deras namn och personuppgifter kommer användas till. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet beskriver även hur uppgifter om personer ska hanteras men då denna 
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studie inte hanterar känslig information så har detta ej varit relevant. 

Nyttjande kravet handlar om att den information och data som samlats in endast ska hanteras 

inom uppsatsen och inte användas på annan plats eller delas vidare.  

Alla dessa punkter har tagits i akt vid intervjuerna medan endast Informationskravet, 

nyttjandekravet kraven tagits i akt vid enkätundersökningen då de deltagande vid denna 

deltagit anonymt. 
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4. Empirisk presentation & analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet som studien resulterat i presenteras samtidigt 

som det sker en löpande och successiv analys. Detta för att minimera känslan av upprepning 

och ge läsaren en känsla av röd tråd och läsvänlighet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av de väsentliga delarna ur analyserna. 

 

Genom arbetets gång har den kombinerade metoden visat sig vara gynnsam för 

undersökningen. De djupgående intervjuerna har givit en god insikt i hur branschen fungerar 

och enkätundersökningen har givit tydliga indikationer för vad svenska resenärer har för 

åsikter inom ämnet klimatkompensation och miljö. Under den kvalitativa delen av 

undersökningen framgick det att de olika respondenterna som intervjuats ger olika och 

kompletterande information om branschen från olika perspektiv. Både intervjuobjekten och 

respondenterna från enkätundersökningen menar att det råder en brist i fungerande verktyg 

och tillräcklig information för privatpersoner att genomföra klimatkompensationer på ett 

enkelt vis.  

 

“När man köper en flygbiljett så är det ingen som erbjuder klimatkompensation direkt synligt 

i en integrerad process, man köper sin biljett och därefter kan man köpa tilläggstjänster. Då 

måste man skriva in alla uppgifter och bankkontonummer och så vidare en gång till - det blir 

krångligt” 

-(J Josefsson, Sales manager, Tricorona, intervju, 30 april 2017) 

 

33,6% av respondenterna ur enkätundersökningen tycker att ett lättare sätt att 

klimatkompensera skulle öka motivationen och attityden gentemot klimatkompensering. 

Under observationen (15 maj 2017) var även detta något som författarna upplevde som 

komplicerat, då det oftast inte fanns några klara instruktioner hur och var kunder erbjuds att 

klimatkompensera sin resa på de olika hemsidorna. Ett annat alternativ som erbjuds kunden 

eller resenären är det som Fly Green Fund erbjuder där en swish tjänst räcker som metod. 

Dock har de inte i dagsläget de resurser som krävs för att klara av att marknadsföra sig på 

större skala. I dag marknadsför de sig och gör reklam endast via word of mouth (mun mot 

mun marknadsföring). Det vill säga de förlitar sig på att deras kunder sprider informationen 

till sina vänner och bekanta (M Fiskerud, VD, Fly Green Fund, intervju, 7 maj 2017). J 

Josefsson (intervju, 30 april 2017) ser dock bekymmersamt på den reducering som Fly Green 

Fund arbetar med då kunden ofta inte kompenserar för hela sin resa utan väljer istället ett 

valfritt belopp att skänka. De bidrag som kommer in är då i alldeles för liten skala och gör 

inte den nyttan som krävs. M Fiskerud (intervju, 7 maj 2017) ser ändå positivt på deras 

insatser då dagens mål med verksamheten är att försöka aktivera många användare generera 

så många bidragsgivare som möjligt. För att sedan kunna motivera finansiärer att investera i 

större projekt, då de kan visa att ett stort engagemang och intresse finns (M Fiskerud, VD, 

Fly Green Fund, intervju, 7 maj 2017).  

Problematik finns inte bara hos Fly Green Fund utan J Josefsson (intervju, 30 april 2017) 

talar även om att de ofta får frågor kring vart pengarna tar vägen specifikt och till vilka 

projekt de går. Tricorona investerade i projekten för tio år sedan, men det är nu som pengarna 



 21 

från kunder används för att skörda projekten. Därav finns det en osäkerhet bland kunderna 

när svaret är att “inte en krona går direkt till projektet”, åtminstone inte just nu (J Josefsson, 

sales manager, Tricorona, intervju, 30 april 2017). 

 

Det finns en pågående debatt i media och bland politiker om en eventuell flygskatt ska 

införas eller ej. Det råder delade meningar bland respondenterna som intervjuats när det 

kommer till flyget och dess framtid. J Josefsson (intervju, 30 april 2017) ser inte den tydliga 

relationen mellan flygskatt och någon sänkt nivå av koldioxid. Vidare menar Josefsson 

(intervju, 30 april 2017) att många svenskar tror att flygskatten är bra för att den kommer 

sänka utsläppen av koldioxid, men så är nog inte fallet. Kanske att trafiken sjunker för 

flygbiljetter blir dyrare och att det på så vis handlar om utbud och efterfrågan (J Josefsson, 

sales manager, Tricorona, intervju, 30 april 2017). Han säger också att det finns en del 

osäkerheter med flygskatten då pengarna som kommer in inte öronmärks och det går då inte 

att veta om pengarna överhuvudtaget kommer att användas till en miljömässig utveckling 

eller inte (J Josefsson, sales manager, Tricorona, intervju, 30 april 2017).   

 

Naturskyddsföreningen betonar vikten av att få ner och kanske rent av kompensera för de 

historiska koldioxidutsläppen till noll eller till och med under noll, ett så kallat minusutsläpp. 

De förespråkar andra framtida alternativ för resande (framför allt tåg) men förstår samtidigt 

att flyg ofta är nödvändigt och att det inte går att sluta flyga helt (Naturskyddsföreningen, 

intervju, 7 maj 2017). Som svar på Naturskyddsföreningens argument om framtida alternativa 

färdsätt tror M Fiskerud (telefon, 7 maj 2017) inte heller på en lösning där samhället ska 

kunna sluta flyga helt. I och med att världen blir mer global och människor har familj och 

vänner utspridda över längre avstånd finns det behov av att flyga, men naturligtvis ska flyget 

ses över och arbetet mot ett miljövänligare flyg måste fortskrida. 

 

“Problematiken med utsläpp om man går till flygtrafiken är  att den ökat under en sån lång 

tid samtidigt har vi lagt ned enorma resurser och ansträngningar i övriga delar av samhället 

för att minska på utsläppen men här har det liksom gått åt fel håll” 

-(Naturskyddsföreningen, intervju, 7 maj 2017) 

4.1 Förförståelse och faktisk förståelse 

Enkätundersökningen har givit författarna en klar bild över respondenternas tidigare generella 

kunskap om miljö och klimatkompensering, samt vad som motiverar och inte motiverar dem 

till att vilja klimatkompensera för sina flyg. På frågan om hur väl respondenterna känner till 

flygets påverkan på miljön svarade 78,1%(101st) att de “känner delvis till det” eller “känner 

till det väl”. Trots denna höga andel var det endast 13,3% (17st) som faktiskt kände till hur 

stor andel av utsläpp flyget står för. 

Enkätundersökningens resultat visar då att respondenterna i denna enkät tror sig ha en större 

förståelse för miljön än vad de egentligen har. Det går även i linje med det som sades i 

intervjun med M Fiskeryd (intervju, 7 april 2017). Hon menar att svenskar generellt anser sig 

vara mer miljövänliga och miljömedvetna än folk från andra länder. Enkätundersökningen 

bekräftar till viss del det som M Fiskerud (intervju, 7 april 2017) säger då respondenterna 
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från enkätundersökningen anser sig känna till flygets påverkan väl eller delvis (78 %) och där 

41 % anser sig leva ganska miljövänligt, dock stämmer inte deras egna tro och sanningen helt 

överens. Detta kan även kopplas till det samband som enligt Barr m fl. (2011) inte alltid finns 

mellan en positiv inställning och positiva handlingar. Svenska flygresenärer må ha en positiv 

inställning till sin miljömedvetenhet och sitt handlande, men undersökningen visar att 

sambandet inte finns. 

 
(Tabellen har delats upp i två då den annars blir för bred, svars alternativen i överkant har därför 

delats upp i 2, 1-11% visas i den övre och 13-23% i den nedre) 

 

33 % av respondenterna hävdar att deras låga engagemang till klimatkompensering grundar 

sig i att de inte vet hur de ska klimatkompensera. Detta går i linje med det Mair (2011) säger 

om människors generellt goda kunskap om miljön men att den kunskapen inte nödvändigtvis 

leder till eller är det samma som att ha god kunskap inom klimatkompensation.  

 

 

4.2 Dissonans 

Den ovisshet som finns bland respondenterna kring flygets påverkan på miljön och hur de 

klimatkompenserar kan kopplas till det som Polonsky (2011) skriver om att klimatfrågan 

generellt blivit allt mer uppmärksammad men att individer fortfarande inte riktigt kan koppla 

det till sina egna handlingar och vad det egentligen omfattar. Mair (2011) menar dock att god 

kunskap och goda intentioner mot miljön inte nödvändigtvis överförs till goda handlingar, 

människor vill alltså väl men gör inte alltid väl. Det visar sig även i denna studie då 41 % av 

respondenterna svarade att de anser sig leva ett ganska miljövänligt liv men endast 12 % har 

någon gång klimatkompenserat för sin flygresa. 78 % av respondenterna ansåg att de känner 

till flygets påverkan på miljön väl. Av de 100 respondenterna var det 79 % som aldrig 

klimatkompenserat. Respondenternas uppfattning och attityd kring flygets påverkan på 

miljön stämmer då inte överens med deras handlingar. Det glapp som uppstår mellan 

respondenternas tro och handling kan skapa en dissonans som Stoknes (2014) också menar 

kan påverka attityder och beteendet hos människor. Den inre spänning som enligt Stoknes 

(2014) skapas vid dissonans kan relateras till enkätfrågan om respondenterna får några 

skuldkänslor av att inte klimatkompensera. Enkätundersökningen visar att 68 % har 
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skuldkänslor på grund av att de inte känner att de bidrar tillräckligt mycket, vilket kan leda 

till självförakt som enligt Stoknes (2014) skapas vid dissonans. Människan löser dissonansen 

genom att ändra sina handlingar eller sina attityder. Av de respondenter som hävdar att de 

lever ett ganska miljövänligt liv var det endast 27 % som har klimatkompenserat vilket tyder 

på den dissonans som nämnts tidigare i uppsatsen. Attityder och tro går alltså inte i linje med 

handlandet (Stoknes 2014). Då en dissonans uppstår försöker människor förändra antingen 

sin tro och attityder eller sitt handlande för att de ska gå i linje med varandra, något som 

också visar sig i denna studie. Av de 63 % av respondenter som upplever att de får dåligt 

samvete på grund av sitt låga engagemang för miljön är det 82 % som ställer sig positivt till 

en lagstiftning av flygskatt eller obligatorisk klimatkompensation. Något som skulle resultera 

i att respondenternas attityder om klimatet och deras handlande går i linje med varandra. 

 
(Korstabell över frågorna “har du någonsin klimatkompenserat?” & “Till vilken grad lever du ett 

miljövänligt liv?”samt cirkel diagram på “Har du klimatkompenserat?”) 

 

Av de respondenter som hävdar att de lever ett ganska miljövänligt liv är det endast 24 % 

som känner att de absolut påverkar miljön, majoriteten av respondenterna känner alltså inte 

att de fullt ut är bidragande till ett sämre klimat då de flyger. Respondenterna som inte tar åt 

sig eller känner sig skyldiga till miljöförstöring vid flyg tycks därför förneka problemet. Detta 

kan kopplas till det sista steget i teorin om hur en människa kan bearbeta och aktivt göra sig 

av med den kognitiva dissonansen. Det sista steget handlar i detta fall om hur en flygresenär 

förnekar den problematiska komponenten (Stoknes 2014).  

4.3 CSR 

Vid intervjuerna med J Josefsson (intervju, 30 april 2017) och Naturskyddsföreningen 

(intervju, 7 maj 2017) var det tydligt att företagen som verkar inom klimatkompensations-

branschen till störst del riktar sig mot företag. De anser att det är lättare att generera större 

vinster på det viset än om de skulle vända sig mot privatpersoner. Den ekonomiska 

betydelsen för företaget blir avgörande för på vilket sätt de ska använda sig av CSR och vilka 

de ska vända sig mot. Fly Green Fund å andra sidan har som mål att aktivera så många 

individer som möjligt för att på det viset kunna visa att ett stort intresse för 

klimatkompensering finns (Fly Green Fund 2017). De bryr sig inte om ifall de olika 

individuella bidragen kommer från företag eller inte, bara de kan påvisa ett stort antal 

deltagare eller bidragsgivare. Det visade intresset kan senare användas för att söka 
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finansiering för större projekt där Sverige kan bli, till exempel distributör av miljövänligt 

drivmedel (M Fiskeryd, VD, Fly Green Fund, intervju, 7 maj 2017).  

 

En stor del av respondenterna upplever att de inte vet hur de ska gå tillväga för att köpa en 

klimatkompensation (33 %), något som kan grunda sig i klimatkompensationsföretagens 

huvudsakliga fokus mot företag (J Josefsson, sales manager, Tricorona, intervju, 30 april 

2017). Något som även var tydligt i studiens observation där avsaknaden av 

klimatkompensations alternativ var stor. 

 

65 % av respondenterna menar att klimatkompensation antingen bör vara en del av priset för 

en flygbiljett eller att det finns bör finnas ett enkelt sätt att klimatkompensera vid köp av 

flygbiljett (34 %).  

 

“Tydligare var pengarna tar vägen och hur det faktiskt gör någon skillnad, tror inte vi kan 

köpa oss ur klimatproblem, så gärna något konkret exempel på vad klimatkompensation gör” 

- Respondent från enkätundersökningen (2017) 

 

J Josefsson (intervju, 30 april 2017) hävdar att de större vinsterna finns i B2B (business to 

business) då de flesta företag idag har någon form av CSR policy som kräver att de ska 

klimatkompensera. De vänder sig därför nästan uteslutande till företag och det visar sig 

tydligt i denna studie att det råder en bristande kommunikation mot den privata resenären. 

Enkätundersökningen visar på att respondenterna anser sig ha en generellt god kunskap om 

miljön och dess olika problem men saknar helt eller delvis kunskap kring de 

handlingsalternativ som klimatkompensationsföretagen erbjuder.   

 

Enkätundersökningen visar tydligt att respondenterna inte litar på klimatkompenserings-

företagen fullt ut. Wells (2015) menar som tidigare nämnt att företagen bär ett ansvar för sitt 

arbete med CSR samt att de ska leva upp till kundernas krav och förväntningar. Enligt 

undersökningen finns det brister hos företagen som levererar tjänsten och respondenterna 

ställer krav som de inte upplever förverkligas. CSR utövas av företag inom turismbranschen 

för att skapa goda relationer mellan dem och kunden där båda parter ska gynnas (Löhman & 

Steinholtz 2004). Resultatet av undersökningen visar att den goda relationen stoppas på grund 

av att kunderna inte litar på företagen, detta för att informationen om projekten och 

tillvägagångssättet inte når ut till kunden på ett tillräckligt tydligt sätt. 

4.4 Innovation decision process 

Av de som anser sig ha en god eller ganska god kunskap om flygets påverkan på miljön är det 

30 % som inte vet hur de klimatkompenserar. Detta går helt i linje med det som Mair (2011) 

skriver. Hon menar att trots en god generell kunskap om miljön och klimathotet leder det inte 

till en ökad kunskap om de handlingsalternativ som finns för klimatkompensering. Just det 

visar sig även här i denna studie där majoriteten av respondenterna anser sig ha en generellt 

god kunskap om miljön och flygets påverkan, men saknar kunskap om hur de 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=914639&f_rid=34810721#E9465625
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=914639&f_rid=34810721#E9465625
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klimatkompenserar och tvivlar på de olika projektens pålitlighet. Respondenterna från 

enkätundersökningen har ett lågt förtroende för vart pengarna tar vägen.  

 

Respondenternas beteende i en köpprocess där miljövänliga beslut ska tas, kan även kopplas 

till deras osäkerhet som Clark (2006) menar finns bland kunder som klimatkompenserar. 

Enkätundersökningen visar som tidigare nämnt att flygresenärer har dålig förförståelse för 

och är osäkra på vart pengarna i projekten hamnar. Det framkommer även att det finns en 

tveksamhet om kvalitén bland de olika typerna av projekt. Denna tveksamhet gentemot olika 

typer av projekt kan då lätt kopplas till den dåliga förförståelse flygresenärer har. I en 

köpprocess kan detta påverka en kund och ändra dennes beslut som Segerstedt & Grote 

(2016) också påpekar. 

 

För att motivationen till klimatkompensering ska öka krävs det enligt respondenterna en 

tydligare redovisning av vart pengarna tar vägen. 44 % av alla deltagare i undersökningen 

medger de att de skulle bli mer villiga att klimatkompensera om de hade en bättre kunskap 

om vart deras bidrag hamnar och hur de förvaltas. I intervjun med Fly Green Fund (2017) 

framkommer det att deras kunder ser investeringar inom utveckling av biobränslen som något 

mer verkligt och konkret. Klimatkompensering inom andra områden känns enligt kunderna 

svårare att utvärdera och veta vilken nytta den gör (Fly Green Fund, 2017). 

 

 

 “En  tydligare redovisning av företagen  hur olika projekt  påverkar klimatutsläppen till det 

bättre, och förslag på vilken typ av kompensation som kan vara lämplig i förhållande till 

skada”  

-Respondent från enkätundersökningen (2017) 

 

De respondenter som svarade att de aldrig tidigare klimatkompenserat (81 %), skulle vid en 

klimatkompensering helst stödja projekt för förnybar energi tex sol- och vindkraftverk. Hela 

44 % var positiva till detta medan bara 20 % kunde tänka sig klimatkompensera om projektet 

stöttar trädplantering. J Josefsson (intervju, 30 april 2017) ser ett stort problem med deras 

kunders låga motivation att stötta just trädplantering då avskogning är en stor bidragande 

faktor till den rådande växthuseffekten. De olika nivåerna av motivation till de olika slags 

kompensationsprojekt som finns stärks av Segerstedt & Grote (2016) som menar att 

resenärers attityder grundar sig i typ av klimatkompenserings-insats. Respondenternas 

inställning och motivation till att delta i olika slags klimatkompenseringsprojekt kan också 

kopplas till teorin The innovasion decission process. Steg 2 i processen som handlar om en 

resenärs övertygelse (persuasion), påverkas helt om resenären är positiv eller negativ till 

typen av klimatkompensering. Den specifika typen av klimatkompensering som ett företag 

erbjuder blir sedan avgörande i beslutsprocessen om en kund ska delta eller inte. 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=914639&f_rid=34811057#E9465625
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=914639&f_rid=34811057#E9465625
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4.5 Attityder och beteenden 

M Fiskeryd (intervju, 7 april 2017) menar att attityder och beteenden kring 

klimatkompensering grundar sig i den distanseringen som oftast uppfattas om klimat och 

miljöproblem. Att problemet inte riktigt berör individen i denna stund utan det är något som 

känns för stort och allt för distant. Sundblad (2008) pekar även på detta och menar att det på 

så sätt blir svårt att ta till sig och agera gentemot problemet. Ändå var det relativt få (16st) 

som svarade att de inte känner att deras insats påverkar det stora perspektivet. Resultatet av 

enkätundersökningen visar också att respondenternas attityd gentemot klimatkompensering 

grundar sig i att de inte tycker det är moraliskt legitimt. På frågan Är det etiskt och moraliskt 

legitimt att orsaka miljöutsläpp på ett ställe om man kompenserar för det på ett annat, 

svarade hela 63 % att de inte tycker att så är fallet.  

 

En intressant aspekt som noterades vid analys av enkätundersökningen var att majoriteten av 

respondenterna trodde att flyget står för en mycket större procent av Sveriges totala utsläpp 

än vad det faktiskt gör. Endast 16 % tror att flyget står för 4-5% eller mindre av Sveriges 

totala utsläpp, ändå väljer majoriteten att inte klimatkompensera. Hela 83 % tror att utsläppen 

orsakade av flygindustrin är högre, men ändå väljer 81 % att inte klimatkompensera. Enligt 

dessa siffror är alltså svenska flygresenärers tro om flygets påverkan på miljön mycket värre 

än vad den egentligen är i verkligheten. Attityden och tron har på så sätt ingen positiv 

koppling till deras beteende. Den upplevda svårigheten för flygresenärer att 

klimatkompensera kan dock även avspeglas här.  

 

En stor del av respondenterna tror att de kommer kunna bibehålla sin livsstil vad gäller 

flygresor i framtiden. 73 % har svarat att de helt och hållet eller delvis kommer kunna flyga 

och leva som de gjorde vid tidpunkten för enkäten. Detta kan tolkas som att de kommer göra 

detta trots att det är miljöfarligt eller att utvecklingen kommer leda till att flygen inte längre 

hotar klimatet. 65 % av respondenterna ställer sig också positiva till införandet av en 

eventuell flygskatt i framtiden, det kan vara ett tecken på att de tror att detta kan göra det 

möjligt att flyga hållbart i framtiden. Det kan också bero på att de vid betalning av flygskatt 

känner att det är legitimt att bibehålla sin livsstil, även om en flygskatt kanske inte löser 

klimatproblemet. I intervjun med Naturskyddsföreningen (2017) visade det sig att majoriteten 

av respondenterna i deras undersökningar om flygskatt även där ställer sig positiva till 

införandet av flygskatt.   
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5. Sammanfattande analys 

Det är tydligt att det inom flygindustrin finns brister i de ansträngningar som görs gentemot 

privata resenärer när det gäller klimatkompenseringar. Detta bekräftas av dels J Josefsson 

(intervju, 30 april 2017) och respondenterna ur enkätundersökningen. Då företag ser en 

ekonomisk fördel i att vända sig främst till företag ser de ingen anledning i att försöka jaga 

privata kunder. Anledningen till företags fokus kan ligga i att det i dagsläget är en mottaglig 

marknad för den sortens produkter då de flesta företag idag arbetar med någon form av CSR 

policy som kräver att företaget reser miljövänligt eller kompenserar för sina utsläpp. En aktör 

som ändå vänder sig mot privatresenärer är Fly Green Fund, detta kan bero på att de är en 

icke vinstdrivande förening och de har i dagsläget inte resurser till att marknadsföra sig på 

annat sätt än word of mouth. Så det krävs ytterligare verktyg eller integrerade processer för 

de privata resenärerna så de på ett smidigt sätt kan kompensera för sin resa.  

 

Enkätundersökningen visar att respondenterna anser sig ha en god eller ganska god kunskap 

om flygets påverkan på miljön, men deras svar speglar en annan bild. Generellt tror 

respondenterna att flyget står för en högre procent utsläpp än det faktiskt gör. Trots att 

respondenterna dels tror sig har en god kunskap om miljön och generellt anser sig leva ett 

relativt gott liv är det få som klimatkompenserar. Detta stämmer överens med Polonsky 

(2012) teori där positiva attityder inte nödvändigtvis överförs till positiva handlingar. Dock så 

stämmer inte Mair’s (2011) teori om att det ofta är de med minst kunskap om miljön som 

klimatkompenserar. Denna undersökning visar att det är de som anser sig ha högst kunskap 

om miljön som klimatkompenserar.  

 

Segerstedt och Grote’s (2016) teori om innovation decision process indikerar att de olika 

typerna av klimatkompensation alternativen har stor inverkan på beslutsfattandet hos 

resenären. Det finns olika anledningar till varför en resenär inte klimatkompenserar. 

Resenären kanske inte hade tänkt klimatkompensera och att denne då inte köper beror på 

avsaknad av information. Om en resenär hade tänkt klimatkompensera eller åtminstone har 

kunskap om klimatkompensation och sedan väljer att inte köpa, kan det bero på vilken typ av 

klimatkompensation som erbjuds (Segerstedt & Grote 2016). Detta är något som bekräftas i 

denna undersökning, då respondenterna visar att de föredrar vissa 

klimatkompensationsprojekt föra andra. Det bristande förtroendet för klimatkompensationer 

visade sig även vara en grundläggande faktor för respondenterna. Många litar inte riktigt på 

att pengarna gör någon nytta och är inte säkra på att de kommer dit de ska. Enligt Stoknes 

(2014) kan sådana argument ses som något individen gör för att minska dissonansen som 

uppstår mellan individens attityder och beteende. Ett exempel kan se ut så här: Resenären är 

mån om miljön men klimatkompenserar inte, detta grundar resenären i att det finns ett lågt 

förtroende för att klimatkompensations-företagen och att hen inte vet vart pengarna går. Ett 

avfärdande av handling behöver dock inte räknas som något definitivt, detta beslut kan 

komma att ändras vid ett senare tillfälle. Till exempel nämner många av respondenterna att de 

eftersträvar enklare handlingsalternativ. Om en sådan lösning skulle verkställas visar denna 

studie att fler skulle förändra sina handlingar och istället köpa klimatkompensation. 
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Majoriteten av respondenterna anser sig leva ganska miljövänliga liv och de anser sig ha god 

eller ganska god kunskap om flygets påverkan på miljön. Trots detta är det få som 

klimatkompenserar. Stoknes (2014) skriver att när det uppstår ett sådant glapp mellan 

attityder och beteenden så uppstår det en dissonans. Denna dissonans skapar ett obehag och 

kan leda till självförakt hos personen. Detta glapp går att lösa på tre sätt. Antingen genom att 

ändra sina attityder och tro eller genom att ändra sina handlingar eller genom att ändra 

uppfattning om handlingarna. Denna studie visa att det kan uppstå en dissonans hos 

respondenterna, men kan inte bevisa hur respondenterna löser dissonansen. Det kan vara så 

att respondenterna hittar svar i enkäten som minskar dissonansen där de ges utrymme att till 

exempel hävda att de inte litar på de handlingsalternativ som finns eller att de inte tror på vart 

pengarna tar vägen. Det skulle då kunna ses som att respondenterna motiverar sitt handlande 

baserat på förändrade attityder gentemot de handlingsalternativ som finns.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

De slutsatser som presenteras i kommande kapitel visar endast ett nedslag i populationen 

svenska flygresenärer då studiens metod inte kan garantera trovärdigheten för 

generaliseringar för hela populationen.  

 

Det visar sig att svenska flygresenärers generella kunskaper om miljön och flygets negativa 

påverkan också påverkar deras motivation till att klimatkompensera på ett eller annat sätt. Det 

nedslag i populationen som denna studie grundar sig i visar att svenska resenärers egna 

uppfattning om deras förkunskaper om miljön och klimathotet kan anses vara hög eller 

medelhög. Trots detta avviker deras bild från hur verkligheten ser ut. De tror att flyget gör 

större skada är det faktiskt gör, ändå har endast 18 % någonsin klimatkompenserat för deras 

flygresa. Attityder mot klimathotet kan vara goda, men deras handlingar går inte alltid i linje 

med deras åsikter. Detta skapar en dissonans som sedan kan leda till misshag och självförakt. 

Denna dissonans kan sedan minskas genom att förändra attityderna gentemot de företag som 

erbjuder klimatkompensation. Om resenärerna kritiserar de olika alternativen som erbjuds 

eller kritiserar verkningsgraden för bidraget kan dissonansen förminskas. Många resenärer 

ställer sig positiva till en lagstiftning i form av flygskatt som tar bort det egna ansvaret och de 

tvingas då placera sina handlingar i linje med deras åsikter. På så sätt försvinner det dåliga 

samvetet och självföraktet minskar. Respondenternas bristande förståelse för hur de ska gå 

tillväga vid klimatkompensering, skulle på så sätt inte påverkas lika mycket då flygskatten 

redan räknas in i priset.  

 

Svenska resenärer och verksamma inom branschen för klimatkompensationer tycker båda att 

det saknas verksamma integrerade system som underlättar klimatkompensationer vid bokning 

av flygbiljetter. Detta är ett resultat av att de företag som erbjuder klimatkompenseringar har 

företag som målgrupp där endast väldigt få personer i det berörda företaget är inblandade i 

köpet. Företag klimatkompenserar ur CRS-synpunkt där syftet ofta är att de anställda inte ska 

behöva stå för kostnaderna och bekymret. Företagen som erbjuder klimatkompenseringar 

styrs av lönsamhet, de måste vända sig till den målgrupp som de anser ger bäst vinst, alltså 

företag som köper deras tjänster ur CSR synpunkt. Detta fokus gör att det inte finns 

tillräckligt lätta verktyg för privata resenärer att klimatkompensera då de inte känner att de 

måste göra sådana uppoffringar ur CSR synpunkt. Den enda aktören som tillhandahåller 

enkla flygrelaterade handlingsalternativ är Fly Green Fund som erbjuder kunder att 

klimatkompensera via swish. Tjänsten bekymrar dock J Josefsson på Tricorona då den tillåter 

användarna att själv avgöra hur mycket som ska betalas. Det leder ofta till att flygresan 

klimatreduceras och det ger en falsk trygghet eller belåtenhet över det agerande som utförts.   
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7. Diskussion 

Det sista kapitlet består av en avslutande diskussion där författarnas sista kommentarer 

knyter ihop studiens ämne. Sedan följer förslag till framtida studier. 

 

Det finns en förståelse för deras strategi ur ett ekonomiskt perspektiv då klimatkompensering 

av företag är lönsammare. Men om klimatkompensering ska bli en del av ett flygbiljetttsköp 

även för privatpersoner, krävs det att företagen som tillhandahåller klimatkompenserings-

tjänsten når ut till en bredare målgrupp. Det skulle gynna både företagen ur ett CSR-

perspektiv där godare förhållanden och pålitligheten mellan företag och kund ökar. Om flyget 

även ska vara hållbart i framtiden krävs det att fler blir engagerade och framförallt 

informerade. Den slutsatsen kan dras efter denna studies resultat. Med det sagt så kommer det 

även i framtiden krävas mer av resenären själv och dennes beteende. Den framtida resenären 

kan självklart påverkas och få hjälp av företag att ta miljövänliga beslut, men i slutändan 

handlar det om att se till sig själv och sin egen livsstil och en egen övervägning kring 

huruvida flygresor är hållbart i den egna livsstilen. Har en resenär inte råd att varken reducera 

eller kompensera för sin flygresa bör kanske andra färdsätt övervägas. 

 

Det faktum att företagen inom klimatkompensations-branschen vänder sig till främst företag 

kan bero på att många företag idag arbetar mot en mer miljövänlig verksamhet ur CSR 

synpunkt. Det finns en underliggande skyldighet och plikt hos företag idag att arbeta 

miljövänligt och hållbart. Det ligger alltså inte hos klimatkompensations-företagen att försöka 

sälja in klimathotet utan de kan endast tillhandahålla bra verktyg för företag att använda sig 

av så kommer företagen själva att söka sig till dem. Att många många 

klimatkompensationsföretag har företag som målgrupp kan också komma att påverka de 

anställda i deras privata liv. Om människor agerar mer klimatsmart i deras arbete kan det 

påverka dem i deras privata liv. På så sätt handlar det om att överföra det klimatsmarta 

agerandet inom företag till flygresenärers vardag. Efter studiens kvalitativa och kvantitativa 

undersökning kan författarna se tydliga mönster som tyder på att resenärer inte ser 

klimatkompensering som en del av sin resa, utan mest som en tjänst utanför det egentliga 

köpet.  

 

Detta skulle då kunna resultera i att växthusgaserna skulle minska och svenska folket skulle 

må lite bättre då de inte går omkring med dåligt samvete för att de inte gör vad de kan för 

klimatet. Ökad kunskap om klimatkompensation skulle kunna leda till minskningar av 

växthusgaser på annat håll med där resenärer kanske motiveras att på egen hand kompensera 

för till exempel bilkörning eller annan energi förbrukning. 

 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Forskning kring miljön och klimatkompensering är idag väldigt aktuellt och det finns en stor 

mängd tidigare forskning om ämnet. Det aktuella ämnet delar mångas ställningstagande och 
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ageranden, däribland företag och privatpersoner som denna uppsats haft fokus på. Det finns 

flygresenärer som har en positiv inställning till klimatkompensering men saknar förkunskaper 

om utförandet, sen finns det dem som redan vet hur man går tillväga men väljer att avstå av 

andra orsaker. Företag som erbjuder tjänsten väljer att arbeta på olika sätt, dels hur de når ut 

med tjänsten och dels vilka typer av kompenseringar de erbjuder. Den delade uppfattningen 

om klimatkompensering, dess funktion och omfattning leder till intressant framtida forskning.  

 

En framtida forskning som skulle vara intressant är att fokusera mer på flygbolagen och 

aktörerna närmast dem. Flygskatten som denna uppsats har berört till viss del är också ett 

framtida forskningsämne. Skulle resvanorna bland folk förändras om det blir lagstiftning 

kring flygskatt? En annan intressant fråga är hur klimatkompenserande-företagen skulle agera 

kring ett sådant beslut. Det skapar sannolikt bekymmer för klimatkompensations-företagen då 

resenärer troligtvis känner att de bidrar tillräckligt om de betalar flygskatt på flygbiljetterna. 

Då kommer J Josefssons (intervju 30 1pril 2017) skepsis kring flyg skatternas intäkter att bli 

intressanta också. Leder flygskatterna till investeringar inom ämnet hållbarhet, miljö och 

flygteknik eller kommer pengarna hamna någon annanstans då de inte öronmärks. Då många 

respondenter i denna studie ansåg att de inte hade råd att klimatkompensera kan det vara 

intressant att se om det finns någon gräns för hur mycket resenärer är villiga att betala för en 

klimatkompenserad flygbiljett. De demografiska faktorerna kan även vara intressanta att 

jämföra, hur människor från olika bakgrund, kön, inkomst, ålder och civil status är villiga att 

klimatkompensera. Det kan relaterat till detta även vara intressant att se vilka turist typer som 

är mest/minst villiga att betala klimatkompensationer, DINK’s till exempel (Dual income no 

kids). 
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Bilagor 

Klimatkompensation inom flygindustrin 

Vi undersöker svenska resenärers förförståelse, uppfattning och handling kring 

klimatkompenserade flygresor. 

 

 

1. Hur väl känner du till flygets påverkan på miljön? 

❏ Känner till det väl 

❏ Känner delvis till det 

❏ Känner inte till det speciellt väl 

❏ Känner inte till det alls 

 

2. Hur stor del av det totala utsläppet i Sverige tror du flygindustrin står för? 

❏ 1-3% 

❏ 4-5% 

❏ 7-8% 

❏ 10-11% 

❏ 13-14% 

❏ 16-17% 

❏ 19-20% 

❏ 22-23% 

 

3. Till vilken grad känner du att du lever ett miljövänligt liv? 

❏ Jag lever helt miljövänligt 

❏ Jag lever ganska miljövänligt 

❏ Jag lever inte mer miljövänligt än andra 

❏ Jag lever inte så miljövänligt 

❏ Jag lever inte alls miljövänligt 

 

 

4. Har du någonsin klimatkompenserat för din flygresa? Om inte, varför? 

❏ Ja 

Varför inte? 

_____________________________________________________________ 

 

5. (Om Ja på tidigare fråga gå vidare till fråga 6)  

Oavsett anledning till att du inte klimatkompenserat, Får du skuldkänslor och känner 

att du borde göra mer än det du gör?   

❏ Ja 

❏ Nej 

 



 

6. Vad med dagens klimatkompensations-alternativ motiverar inte dig att 

klimatkompensera? 

❏ Jag känner att jag inte har råd 

❏ Jag tror inte företagen gör någon skillnad 

❏ Jag tror inte på klimathotet 

❏ Jag känner att jag inte vet vart pengarna tar vägen 

❏ Jag känner att min lilla insats inte påverkar det stora pe rspektivet (en droppe i havet) 

❏ Jag vet inte riktigt hur man klimatkompenserar 

 

 

 

 

7. Vilken typ av motivation skulle få dig mer villig att bidra med klimatkompensation? 

❏ Tydligare bevis mot att klimathotet är verkligt. 

❏ Tydligare marknadsföring/reklam från företagens sida. 

❏ Tydligare redovisning av vart pengarna tar vägen 

❏ Ett enkelt sätt att klimatkompensera vid bokning 

 Annat:_______________________________________________________________

______ 

 

8. Känner du att du bidrar med miljöfarliga utsläpp när du flyger? 

❏ Absolut bidragande 

❏ Delvis bidragande 

❏ Lite bidragande 

❏ Inte alls bidragande 

 

9. Är det etiskt och moraliskt legitimt att orsaka miljöutsläpp på ett ställe om man 

kompenserar för det på ett annat? 

❏ Ja Helt 

❏ Delvis 

❏ Nej inte riktigt 

❏ Nej inte alls 

 

10. Tror du att du kommer kunna bibehålla din livsstil i framtiden (vad gäller flygresor)? 

❏ Ja helt och hållet 

❏ Delvis 

❏ Nej inte helt 

❏ Nej inte alls 

 

11. Vilken typ av klimatkompensations-insats känner du att du helst skulle vilja stödja om 

du vid en flygresa skulle klimatkompensera? 

❏ Biologisk sekvestrering vari träd bevaras, eller nya träd planteras 

❏ Projekt för förnybar energi  (t.ex. sol- och vindkraftverk) 



 

❏ Energieffektivitet som innebär förbättring av energieffektiviteten, utveckla 

miljövänliga byggnader T.ex. glödlampor med lång livslängd. 

❏ Minskning av icke-CO utsläppen från specifika källor (t.ex. utfasning växthusgaser) 

 

12. Ställer du dig positiv eller negativ till en eventuell lagstiftning tex flygskatt för att 

minska utsläppen? 

❏ Positiv 

❏ Negativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


