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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs de problem och frågeställningar som arbetet kommer att 
baseras på. 

1.1 Problembakgrund 
I atmosfären finns det gaser som bevarar tillräckligt med värme från solen, detta är en 
förutsättning för att upprätthålla livet på jorden. Denna process är även ett villkor för att 
behålla jordens medeltemperatur, som nu ligger på +15°C, om den naturliga växthuseffekten 
inte hade existerat hade medeltemperaturen istället legat på –18°C. Under de senaste 150 åren 
har mängden gaser ökat i atmosfären. I och med detta stiger den globala temperaturen och 
jordens klimat tappar sin naturliga balans. Med den industriella revolutionen började 
förbränningen av olja, kol och gas som ofta vid förbränning genererar växthusgaser. Dessa 
växthusgaser lägger sig i atmosfären och gör så att mer värmestrålning reflekteras tillbaka till 
atmosfären. I och med en ökning av växthusgaser blir klimatet varmare. Temperaturen är nu 
högre än den har varit på 600 år. De finns flera andra orsaker till uppvärmningen än 
förbränningen av fossila bränslen, bland annat djurhållning och hur man brukar åkrar, skog 
och mark. Klimatet reagerar långsamt och även om man skulle stoppa utsläppen totalt skulle 
det ändå bli en temperatur ökning ett tag framöver eftersom det finns växthusgaser kvar i 
atmosfären. I FN: s klimatpanels senaste rapport hävdar man att förändringarna av klimatet 
kommer att ske mycket tidigare än vad som innan var beräknat. Inom senast 15 år måste man 
lyckas minska växthusgaserna om man ska kunna undvika farliga klimatändringar.1 

En stor mängd forskare antyder att man måste hålla temperaturökningen under 2°C i 
jämförelse med innan den industriella revolutionen för att man ska kunna rädda klimatet. I 
annat fall kan hela ekosystemet, den globala matproduktionen och världsekonomin hotas. Om 
den globala uppvärmningen fortsätter finns det risk för att 20-30 procent av jordens växt- och 
djurarter utrotas. Man kan redan i dagsläget se effekter såsom smältande polarisar, stigande 
havsnivåer och flera olika naturkatastrofer. Det är ännu inte för sent att förhindra 
konsekvenserna av uppvärmningen, lösningen är att rikta in sig på förnyelsebar energi och 
energieffektiviseringar.2 Det är först och främst den industrialiserade delen av världen som 
bär ansvaret för klimatförändringarna, men även de fattiga länderna som utvecklas snabbt 
släpper ut mycket växthusgaser. De flesta forskarna anser att man måste minska de globala 
utsläppen av växthusgaser med 50 procent innan 2050, detta innebär att bland annat Sverige 
måste minska utsläppen med 80 procent under samma tid. Genomsnittligt släpper vi svenskar 
ut ca 6,5 ton växthusgaser per person och år, det är ungefär 2,5 ton mer än världssnittet. Ser 
man till USA så släpper en genomsnittlig amerikan ut 20 ton växthusgas, detta gör att USA 
står för en fjärdedel av världens samlade utsläpp. 3 

I och med att människor reser mer än förr innebär det att folk använder sig mer av transporter. 
Snabbare transportmedel såsom tåg och flyg används och idag rör vi oss i genomsnitt 4,3 mil 
per dag i jämförelse med 50-talet då man rörde sig 7 kilometer per dag. Räckvidden varierar 
beroende på ålder, kön samt inkomst. Inom de närmaste åren tros flygtrafiken öka och därav 
är det väsentligt att uppgradera samt effektivisera tekniken. Flyget har nu en årlig ökning på 4 
procent och om man jämför med buss eller tåg så släpper en flygresa ut dubbelt så mycket 
växthusgas. I Sveriges fall står inrikesflyget för ca 10 % av transportsektorns totala 

                                                            
1 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vaxthuseffekten   
2 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/effekter   
3 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/utslapp-och-utslappsminskningar 
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växthuseffekt. Globalt sett står flyget för en tredjedel av allt koldioxidutsläpp, rester av flygets 
utsläpp är kväveoxider samt vattenånga och dessa påverkar växthuseffekten på hög höjd.4  

Det transportmedel som idag är helt befriat från bränsleskatt i Sverige är flyget. Energi- och 
koldioxidskatt betalas av de andra transportmedlen. För att begränsa flygandet kan en 
flygskatt införas som ska få resenären att välja ett annat miljövänligare transportmedel. Detta 
förslag kom från den socialdemokratiska regeringen år 2005, och innebar att skatten skulle tas 
på alla inrikes- och utrikesresor. På så sätt kan man i resebranschen införa restriktioner för ett 
miljövänligare resande.5   

Den svenska regeringen arbetar med miljöfrågor genom miljödepartementet både på nationell 
och på internationell nivå. Det nationella arbetets målsättning är att Sverige ska vara en viktig 
förebild för ett modernt samhälle som är miljöanpassat och uppbyggt på förnybara medel samt 
politiken ska drivas på ett sätt som samstämmer med jordens klimatvillkor. 6 

EU har länge arbetat med att försöka skärpa utsläppskraven för i-länder i de internationella 
klimatförhandlingarna. De vill nu genom gemensamma mål på klimat- och energiområdet 
visa sin målmedvetenhet att verkligen ta tag i klimatfrågan och dessutom visa målsättning 
med ett framtida klimatsamarbete.  EU har framåtsträvande klimatmål och deras arbete utgår 
till stor del från IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) bedömning om att 
temperaturen inte får höjas mer än 2°C jämfört med innan den industriella revolutionen. Vid 
ett stort toppmöte våren 2007 enades EU:s stats- och regeringschefer om att man skulle 
minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 30 procent till år 2020, under förutsättning att även 
andra länder hakar på den idén och minskar sina utsläpp. EU:s länder står för ca 14 procent av 
världens utsläpp av växthusgaser, internationellt sett så är det därför viktigt att man är en bra 
förebild och får andra länder att följa detta exempel.7 

1.2 Problemdiskussion 
Just nu är turismen en av de största näringsverksamheterna i Sverige, antalet turister som 
besöker Sverige ökar samtidigt som även svenskarna reser mer till utlandet. Förmodligen 
kommer turismen att fortsätta växa och resenärerna bli fler och fler men med tanke på den 
pågående miljö- och klimatdebatten borde folk ha av intresse att resa mer miljövänligt. 
Samhället har nu ett bredare sortiment av miljöprodukter än vad det fanns förr, exempelvis 
ökar tillgängligheten till att källsortera samt att mataffärer har ett ökat utbud av ekologiska 
produkter. Ett naturligt steg därefter borde vara att göra resorna mer miljövänliga. Eftersom 
turismen är en sådan stor faktor i vårt samhälle anser vi att det bör ske ett omfattande 
miljöarbete för att minska utsläppen och förhindra vidare utveckling av växthuseffekten.   

1.3 Syfte och frågeställning 
Med tanke på de klimatförändringar som sker runt om i världen, syftar denna undersökning 
till att studera hur researrangörer och flygbolag arbetar med att minska utsläppen av 
växthusgaser, samt att ta reda på vad aktiva miljöorganisationer anser om ämnet.  
 
Frågeställningen blir därför: - Hur arbetar svenska researrangörer och flygbolag för att bli mer 
miljövänliga och minska utsläppen av växthusgaser för att uppnå EU:s klimatmål samt hur 
aktiva miljöorganisationer ser på frågan. 

                                                            
4 Hallqvist,L och Pålsson M. Kandidatuppsats Vt 2006, sid 4ff 
5 ibid 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/8756 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/8857 
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1.4 Avgränsningar och definitioner 
Studien fokuserar på reguljärflyg och charterflyg och utelämnar därmed andra transportmedel 
såsom buss, bil, båt och tåg. Uppsatsen baseras på företag som är aktiva i Sverige vilket leder 
till att arbetet berör endast miljöarbete inom Sveriges gränser. Av praktiska skäl har det inte 
varit möjligt att göra fler intervjuer därmed avgränsas uppsatsen till fyra företag.  

Definitioner som använts i studien; med växthusgas menas gaser som bidrar till 
växthuseffekten såsom exempelvis kväveoxid och koldioxid. 

EU-blomman; EU:s gemensamma miljömärkning. 

Emmisionskompensationer, som resenär kan man välja att kompensera utsläppen av 
växthusgaser som flyget genererar och betala in en viss summa till en miljöorganisation som 
det aktuella flygbolaget samarbetar med. 

Emissionsutdelningar är de utsläppen som blir vid en flygresa. 

Kondensstrimmor skapas när varma avgaser från flygplan blandas med den omgivande kalla 
luften och bildar då ispartiklar. Kondensstrimmor har samma effekt som tunna höga moln, 
och kan bidra till uppvärmningen av jordytan8  

1.5 Uppsatsdisposition 
Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs problembakgrunden till det valda uppsatsämnet. Inledningen 
innefattar även en problemdiskussion, syfte och frågeställning. I avgränsningar och 
definitioner beskrivs hur man har valt att avgränsa uppsatsämnet till ett mindre omfång samt 
att man får en beskrivning av de definitioner som har uppkommit under studiens gång. 

Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur författarna har gått tillväga och samlat in relevant information till 
uppsatsen. Författarna har valt att använda sig av kvalitativa intervjuer, men har även använt 
Internet som källa då inte intervju alltid varit möjlig. 

Teori 
Här kan man läsa om de teorier som har valts att användas för att kunna besvara syfte och 
frågeställning. 

Empiri 
Här besvaras intervjufrågorna och den insamlade datan redovisas. Man får även en kort 
beskrivning av de medverkande företagens och miljöorganisationernas verksamheter. 

Analys och Slutsats 
I denna del kan man läsa analyserna av den insamlade informationen som delgivits från 
respondenterna 

Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen får man ta del av författarnas egna tankar och reflektioner kring 
ämnet som uppkommit under arbetets gång. 

                                                            
8  http://www.luftfartsstyrelsen.se/ 
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Förslag på vidare forskning 
Här kan man få förslag på vidare forskning som kan vara intressant för ämnet. 

Tillförlitlighet 
I detta kapitel redovisas tillförlitligheten i studien och författarna diskuterar styrkor och 
svagheter med arbetet. 
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2. Metod 
Följande kommer en beskrivning på vilken metod som har använts vid insamling av data.  

2.1 Kvalitativ forskning 
Inom den kvalitativa forskningsstrategin tillämpas ett tolkande synsätt där man analyserar 
människors värderingar och tankar. Utifrån denna observation får de sin datainsamling och 
därefter kan man nyttja validiteten och reliabiliteten i studien för att se hur tillförlitlig 
information som insamlats. Validiteten och reliabiliteten används fortlöpande och kan sägas 
vara utvärderingen av all fakta som fåtts i observationen. I denna undersökningsform läggs 
vikten vid kvalitet av information som fås av respondenterna och antalet är här inte lika 
viktigt som vid en kvantitativ forskningsprocess. 

Kvalitativa intervjuer kan vara semistrukturerade eller ostrukturerade. I den ostrukturerade 
intervjun låter man ofta intervjupersonen prata fritt och intervjun kan likna ett normalt samtal. 
Personen som intervjuar använder sig av ett PM som hjälp där man ska gå igenom olika 
teman under intervjun. Då man låter intervjupersonen tala fritt till stor del kan följdfrågor 
uppkomma och det är inte nödvändigt att man använder alla punkter i PM: et. 9 I detta arbete 
har en semistrukturerad intervju använts, i nästa kapitel beskrivs den intervjustrukturen 
närmre.   

2.2Vald kvalitativ forskningsansats i studien 
För att svara på studiens frågeställning används fyra kvalitativa intervjuer som är strategiskt 
utvalda med två flygbolag, SAS och Malmö Aviation och två researrangörer Ving och Apollo.  
Intervjuerna i studien har varit semistrukturerade där det funnits ett frågeunderlag som 
intervjupersonen sedan fått möjlighet att besvara fritt. I fallet med Apollo-intervjun som var 
på plats på deras huvudkontor har det även uppkommit följdfrågor under intervjuns gång men 
den informationen har under arbetets gång inte ansetts vara relevant.  

Kontakten med intervjupersonen har skett via E-post delvis på grund av att huvudkontoret 
ligger på en annan ort samt att de tillfrågade önskade ha en sådan intervju. Efter det att svaren 
har kommit tillhanda har det funnits möjlighet till vidare kommunikation om ytterligare frågor 
eller följdfrågor skulle ha uppstått. Undersökningens frågor har besvarats av företagens 
informationschef och miljöansvariga. En intervju har gjorts med Apollos informationschef på 
plats då huvudkontoret är placerat i Stockholm.  Alla intervjuer har utgått från samma frågor 
och uppbyggnad vare sig det var researrangörer eller flygbolag som tillfrågades, detta på 
grund av att det väsentliga är att undersöka företagens miljöarbete. 

För att samla in data om miljöorganisationernas syn på flygtrafiken och turism har Internet 
varit den källa som använts då intervju inte varit möjlig. Genom organisationernas hemsidor 
har det varit möjligt att samla in data rörande uppsatsens ämnesområde samt att se hur aktiva 
de är i sitt miljöarbete.  

2.3 Urval  
Intervjuerna har konstruerats efter ett bekvämlighetsurval och strategiskt urval vilket betyder 
att personer som har varit tillgängliga och villiga att bli intervjuade har valts för att besvara 
undersökningens frågor. Urvalet blir även strategiskt eftersom endast ett visst antal företag har 
blivit kontaktade, med utgång från vilka som av oss anses vara betydande på den svenska 
resemarknaden. 

                                                            
9 Bryman 2002, s.300ff 
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2.4 Val av litteratur 
För att hitta teorier som är relevanta för uppsatsen har boken Tourism management av Weaver 
och Lawton använts. I denna bok beskrivs de mest grundläggande teorier och information om 
turism och turismstudier. För att få en bra bas i metodkapitlet har vi använt oss av Brymans 
Samhällsvetenskapliga metoder 

2.5 Metodkritik 
Man ska ha i beaktande att de personer som svarat på intervjuerna har varit personer med en 
framstående position inom sitt företag och därför vill få sitt företag att framstå från sin bästa 
sida. Därav skulle de inte gärna belysa företagets svagheter inom miljöarbetet. Ett mer 
representativt resultat skulle kunna uppnås om fler företag var delaktiga i intervjuprocessen 
och på så sätt få ett bredare perspektiv på miljöarbete inom turismbranschen. Dessvärre har 
det inte varit möjligt att intervjua någon miljöorganisation vilket kan ha lett till att viktig 
information som berör deras syn på flygtrafiken inte kommit fram och den data som samlats 
in inte täcker frågeställningen på ett optimalt sätt. All  information om miljöorganisationerna 
har insamlats via Internet och därmed är det inte säkert att man fått en rättvis bild av 
verkligheten, då det kan finnas mer information som vi inte har fått tagit del av.    
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3. Teori 
Nedan redovisas vilka relevanta teorier som har använts i denna uppsats. 

3.1 Västvärldens dominanta miljöparadigm och det gröna miljöparadigmet10 
Ett paradigm speglar en hel konstellation av tro, uppfattningar och värderingar ett samhälle 
har under en viss period. Ett paradigm kan även beskrivas som ett sätt att se och uppfatta 
världen. Under tidens gång kan dessa paradigmer bytas ut för att de uppfattas gammalmodiga 
och omoderna. Exempel på detta är under 1400- och 1500-talet då den katolska kyrkan var 
dominant och sa att jorden var platt, sen när Kristoffer Columbus och andra upptäcktsresande 
hävdade att jorden var rund ändrades långsamt paradigmen från religiös till 
vetenskapsgrundad.  Under 1800-talet etablerades västvärldens dominanta miljöparadigm som 
beskrivs mer i tabell 1. Under 1950-talet började den paradigmen ifrågasättas i form av att 
man insåg att man inte kan göra vad som helst mot miljön, öknarna började sprida sig, 
växthuseffekten tog fart och därmed även den globala uppvärmningen.  Detta är något även 
turismen har varit med och påverkat genom att destinationer blivit överexploaterade och 
påverkats negativt av turismen. Ur kriserna av västvärldens dominanta miljöparadigm har den 
gröna paradigmen tagit form, i tabell 1 kan man se vilka ändringar som bör ske kontra 
västvärldens dominanta miljöparadigm. 

 

Tabell 1: Den vänstra spalten i tabellen visar på hur världen beter sig i dagsläget och den 
högra åskådliggör i vilka områden som det bör ändras i för att få en bättre miljöutsikt. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Källa: Weaver, D & Lawton, L 2002 s. 345 

 

 
 

                                                            
10 Weaver, D & Lawton, L 2002 s. 345 

Västvärldens dominanta miljöparadigm 
Människan är inte en del av naturen 
Människan är överlägsen naturen 
Verkligheten är objektiv 
Verkligheten är sorterad, uppdelad 
Framtiden är förutsägbar 
Världen har en bestämd ordningsföljd 
Vikten av förnuft och rationalitet 
Hierarkisk struktur 
Konkurrens struktur 
Betoning av individen 
Förenkling genom kapitalism 
Linjär utveckling och tillväxt 
Användning av hård teknologi 
Patriarkalisk och manlig 

Grön paradigm 
Människan är en del av naturen 
Människan och naturen är likvärdiga 
Verkligheten är subjektiv 
Verkligheten är integrerad och 
holistisk 
Framtiden är oförutsägbar 
Världen är kaotisk 
Vikten av intuition 
Samstämmig baserad struktur 
Samverkande struktur 
Betoning på samverkan mellan 
människor 
Förenkling genom socialism 
Bevaring av en stabil stat 
Användning av mjuk teknologi 
Matriakalistisk och kvinnlig 
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3.2 Hållbarheten av massturism och alternativ turism11 
I denna figur visar man att massturismen fortfarande är ohållbar, men att den leds mot en mer 
hållbar turism. Den alternativa turismen anser man vara mer hållbar. Den alternativa turismen 
består av ekoturism och social-kulturell turism. Social-kulturell turism kan vara bland annat 
att man under resan bor och lever på landsbygden på lantgård eller hos någon 
ursprungsbefolkning, det kan även vara resor med religiösa motiv såsom pilgrimsvandring. 
Den ideala situationen är att både massturismen och den alternativa är på den hållbara sidan 
och det är i denna riktning som alla turismföretag bör arbeta mot.  
      
      
      
       

 

      

Figur 1. (The sustainability of 
mass tourism and alternative 
tourism)  

 

 

 
 

 

 

Källa: Weaver, D & Lawton, L 2002, s.369 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Weaver, D & Lawton, L 2002, s.369 
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3.3 Turismens miljöpåverkan12 
I slutet av 70-talet skapade OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development) denna modell med fyra steg som beskriver hur turismen påverkar miljön. De 
fyra olika stegen visar varje händelse och dess inverkan på miljön. I steg ett beskrivs vilka 
utbrytande faktorer som påverkar miljön så kallade stressande aktiviteter. I denna uppsats är 
det främst utsläppen av växthusgaser som är den stressande faktorn, men det kan även vara 
andra faktorer så som skövling av skog och andra naturområden. I steg två beskriver man 
vilka ändringar som görs för att motverka den negativa påverkan av miljön, det är denna del 
som kommer bli basen i denna undersökningen. I steg tre visas hur miljön reagerar på 
ändringarna som gjordes i steg två på lång och kort sikt, direkt och indirekt. I steg fyra ser 
man hur människorna reagerar på förändringarna som har gjorts, på lång och kortsikt, direkt 
och indirekt. 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
Figur 2 ( Environmental impact 
sequence in tourism) 

      

 

 

 

 

 
 

Källa: Weaver, D & Lawton, L. 2002 s.290 

 
 

                                                            
12 Weaver, D & Lawton, L. 2002 s.290  
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3.4 Teoretisk syntes 
Från dessa tre teorier finns det olika delar som passar in på detta arbete. Från tabell 1. finns 
det vissa punkter som är relevanta att ta med: 

• Människan är inte en del av naturen - Människan är en del av naturen 

• Människan är överlägsen naturen - Människan och naturen är likvärdiga 

• Framtiden är förutsägbar - Framtiden är oförutsägbar 

• Världen har en bestämd ordningsföljd - Världen är kaotisk 

Dessa punkter berör inställningar till miljön, levnadsvanor och beteende. För att bli mer 
miljövänliga och minska utsläppen krävs det att dessa fyra punkter har trätt in i människans 
tänkande. Eftersom de företagen som är med i undersökningen har ett pågående miljöarbete 
kan man anta att deras värderingar och tankesätt är på väg från västvärldens dominanta 
miljöparadigm till det gröna paradigmet.  

I figur 1 visas hur pass hållbar och icke hållbar massturismen och den alternativa turismen är i 
dagsläget. Målet är att all turism i framtiden ska bli hållbar. Med de ansträngningar som nu 
görs inom turismbranschen kan man anta att de har som mål att föra in massturismen mot en 
hållbar utveckling. I denna undersökning blir fokus den social- kulturella turismens hållbarhet 
mindre relevant. 

I figur 2 är det först och främst steg 1-3 som blir relevanta för denna studie. Anpassar man 
denna figur till detta arbetets syfte och frågeställning innefattar steg 1 de utsläpp och 
växthusgaser som negativt påverkar miljön. Steg 2 är där fokus ligger i arbetet och basen 
ligger i att undersöka vilka genomtänkta ändringar som görs för att minska utsläppen. I steg 3 
är förhoppningen att kunna stoppa den globala uppvärmningen och företagens miljöarbete får 
en positiv inverkan på miljön och att detta miljöarbete inte var förgäves. Steg 4 blir mer ett 
okänt framtidscenario och kommer inte att behandlas i denna uppsats. På nästa sida följer en 
figur som sammanfattar den teoretiska syntesen. 
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Figur 4: Modell på teoretisk syntes 
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4.Empiri 
I detta empirikapitel behandlas den data som insamlats från turismföretag och 
miljöorganisationer, kapitlet innehåller även en kortfattad beskrivning över deras 
verksamhet. 

4.1 Företagsbeskrivningar 
Följande kommer beskrivning av de företag som är med i studien. 

4.1.1 Apollo 
Apollo grundades år 1982 och var då bara ett familjeägt företag som var återförsäljare av 
resor. År 1986 utvecklas verksamheten och Apollo blir då en researrangör som säljer resor till 
Grekland. År 1994 etableras Apollo även i Danmark. Under 1990-talet börjar de även 
arrangera resor till andra länder såsom exempelvis Turkiet, Spanien och Malta. År 1999 
etablerade sig Apollo i Norge. 13  År 2001 förvärvas företaget av Kuoni holding Ltd som är en 
schweizisk researrangör.  Kuoni äger även den danska resekoncernen Alletider Rejser och 
som då slås samman med Apollo i Danmark och Koncernen Kuoni Scandinavia bildas. År 
2007 förvärvas den danske researrangören Falk Lauritsen  Således tillhör Apollo Sverige 
koncernen Kuoni Scandinavia tillsammans med Apollorejser, Kuoni och Falk Lauritsen i 
Danmark, Apollo Kuoni och Reisetorget i Norge samt flygbolaget Novair. 14 

Apollo är Sveriges tredje största researrangör och de har även det bredaste utbudet av 
charterresor. De säljer mestadels sol- och badresor.  Under sommarmånaderna efterfrågas 
främst resor till södra Europa medan under vinterhalvåret efterfrågas resor till exempelvis 
Vietnam, Thailand och Egypten.  År 2007 reste 405 000 personer med Apollo vilket ger dem 
lite drygt 20 % av marknadsandelen. Apollos huvudmålgrupp är ”moderna människor” i 
åldrarna 15-74 år som gillar att resa. Apollo har en hemsida där man kan köpa deras resor 
men det finns även 300 resebyråer.15 

Apollo arbetar med olika organisationer bland annat ECPAT (som arbetar mot 
barnprostitution) och SOS-barnbyar för att bidra positivt till utveckling och förhindra att 
turismen får en negativ utveckling i länderna där den bedrivs. I Apollos kontrakt som de har 
med agenter och hotell finns det en paragraf som tar upp ”Rules of Conduct”. I den paragrafen 
förbinder de sig till att följa internationella och nationella lagar angående diskriminering, 
anställning och mänskliga rättigheter. 16 

4.1.2 Ving 
Den första resan med Ving var en bussresa till Italien år 1946, men redan följande år 
arrangerades den första ”sällskapsresan”. År 1959 uppnådde antalet resenärer med Ving till 
12 500. År1967 lanserar de sitt första egna hotell för barnfamiljer, hotellet var beläget på Gran 
Canaria och hette Nueva Suecia (Nya Sverige). År 1978 etableras Ving i Storbritannien under 
namnet VingUK. År 1988 uppnås rekordet för antalet resenärer med Ving, 700 000 valde att 
resa med Ving av totalt 1 375 000 svenska turister som åkte på charter resa detta år. I början 
av 90-talet lanseras Ving i Danmark under namnet Vingrejser. Ving tillhörde vid denna tid 
Scandinavian Leisure Group som år 1996 blev uppköpta av brittiska Airtours. I slutet av 90-
talet har Ving cirka en halvmiljon resenärer.  Scandinavian Leisure Group bytte år 2001 namn 
till MyTravel Northern Europe AB, ett ytterliggare namnbyte skedde sommaren 2007 då 

                                                            
13http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Apollos+historia/Apollos+historia.htm 
14http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Kuonikoncernen 
15 http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/ 
16  http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Ansvarsfull+turism/   
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MyTravel gick samman med Thomas Cook företaget kom då att heta Thomas Cook Northern 
Europe.17 

Ving är nu Sveriges största researrangör med fler än 500 resmål i 50 olika länder. Som kund 
hos Ving kan man välja mellan färdiga charterpaket eller mer flexibla paket man väljer själv. 
Det finns flera olika sätt att köpa sin resa hos Ving bland annat genom hemsidan på Internet, 
på telefon, utvalda resebyråer eller Vings egna butiker. 18  Ving har nu uppskattningsvis 30 % 
i marknadsandel på den svenska chartermarknaden och har 1.8 miljoner resenärer årligen19 

Ving precis som Apollo som nämndes tidigare samarbetar med ECPAT och SOS-barnbyar för 
att förhindra barnsexhandel och andra övergrepp. De samarbetar även med Greenseat som är 
miljöorganisation. På vissa destinationer finns även lokala projekt där Ving har som mål att 
stödja de lokala miljörelaterade projekt som finns. 20 

4.1.3 Malmö Aviation 
Malmö Aviation startades år 1981 och ägnade då sin verksamhet åt taxi-, skol- och fraktflyg. 
Tio år senare startar de även persontrafik till Hamburg och London, året därefter öppnas också 
linjer mellan Malmö-Bromma och Bromma- Göteborg. Malmö Aviation bedriver nu främst 
inrikestrafik och har endast en internationell destination som är Bryssel. De säger själva att 
deras mål inte är att bli det största flygbolaget utan fokuserar på att få flest nöjda kunder. De 
arbetar för att kunderna ska kunna resa smidigt och få bra service. Malmö Aviation är nu ett 
av sex dotterbolag till koncernen Braathens Aviation. Under 2000-talet har företaget tagit 
emot bemärkelsen Bästa Inrikestransportören och även blivit tilldelade Grand Travel Awards 
pris som bästa inrikesflygbolag.21  

4.1.4SAS 
SAS bildades år 1946 och var då en sammanslagning mellan tre nationella bolag i Norge, 
Danmark och Sverige. År 2003 blev flygverksamheten i de tre länderna egna affärsenheter 
och den 1 november 2004 bolagiserades och då blev Scandinavian Airlines Danmark, 
Scandinavian Airlines Sverige och SAS Braathens självständiga aktiebolag. 22  

Scandinavian Airlines Sverige AB har 2500 medarbetare, år 2006 hade de cirka 6 miljoner 
passagerare, 35 flygplan och 52 olika destinationer både nationella och internationella. Några 
exempel på destinationer är bland annat Göteborg, Luleå, Åre, Moskva, München men även 
fler långväga destinationer såsom Peking, New York och Bangkok. 23 

 Strategin för SAS Sverige grundas på löftet till kunderna: ”att kunna flyga med Scandinavian 
Airlines Sverige på sina egna villkor”. Strategin vilar på en ”lågprisplattform” som sedan 
byggs på med produkter och tjänster som kunderna efterfrågar. På det sättet vill de säkra sin 
position som svenska folkets flygbolag, SAS Sveriges återkommande resenärer efterfrågar 
ofta olika valmöjligheter och behoven kan variera, därför är SAS Sverige med i Star Alliance 
som är en samarbetsgrupp mellan olika flygbolag bland annat Lufthansa, Spanair och Air 
Canada. 24 

                                                            
17 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66462 
18 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66456 
19 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=15299 
20 http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66461 
21 http://www.malmoaviation.se 
22 http://www.sas.se/sv/Om_oss/SAS_Historia/ 
23 http://www.sas.se/sv/Om_oss/Om_SAS_Sverige 
24http://www.sas.se/sv/erbjudanden/Destinationer/        
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4.2 Företagens miljöarbete 
I detta kapitel redovisas företagens aktiva miljöarbete, data som insamlats genom intervjuer. 
Följande personer har intervjuats: 
 Apollo, informationschef Kajsa Moström,  
Malmö Aviation, Environmental Manager Ann-Sofie Hörlin 
Ving (Thomas Cook Northern Environmental), Environmental Director Europe Kim Hansen 
SAS, Informationschef Lars Andersen 

4.2.1 Apollo 
I dagsläget anser de på Apollo att efterfrågan på miljövänliga resor inte har ökat men däremot 
säger de att människor visar mer intresse för miljön men ändå inte gör någonting aktivt för 
miljövänliga resor. På Apollo tror man att folk hellre väljer att vara miljövänlig på 
”hemmaplan”, exempelvis cykla till jobbet och köpa ekologisk mjölk.  

Apollos kortsiktliga mål är att minska koldioxid utsläppen med 6 % på två år. Med hjälp av 
nya flygplan kan detta möjliggöras och de har redan minskat 3 %.  Bara genom att de har bytt 
ut de äldre flygplanen har koldioxidutsläppen minskat med 30 %.  Inom hotelldelen påpekar 
Apollo att de själva inte äger några hotell och det blir därför svårt påverka miljöarbetet på den 
fronten.  Eftersom de hotellen som är kapabla att bedriva ett aktivt miljöarbete är oftast 
femstjärniga hotell men Apollo menar att de även behöver mer budget alternativ och då kan 
miljöaspekten bli lidande. Apollo bedriver samarbete med greenseat där kunderna kan välja 
att miljökompensera.  

På Apollo finns det ingen som jobbar på heltid med miljöarbete men de har en miljögrupp 
med representanter från olika avdelningar, det finns en miljöansvarig men denna jobbar inte 
på heltid med miljöfrågor utan har även andra ansvarsområden. Apollos flygbolag Novair har 
som första charterflygbolag inlett samarbete med SAS och Luftfartsverket och arbetar för att 
minska utsläppen. 

Som researrangör följer Apollo EU: s mål om att minska utsläppen med 50 % till 2020 och 
har ingen enskild inställning till biobränslen. Apollos priser påverkas inte av miljöarbetet som 
de bedriver. Eftersom de försöker minska bränsleförbrukningen så får de i och med de lägre 
bränslekostnaderna. I dagsläget påverkar inte staten miljöarbetet men förmodligen kommer 
det att verkställas inom EU handel med utsläppsrätter och blir då på det sättet påverkade. 
Apollo får inga direkta direktiv från staten driver heller ingen forskning inom miljöfrågor men 
får däremot ta del av statens forskningsresultat. 

Inom 10 år tror man på Apollo att handeln med utsläppsrätter ha påbörjats och det finns 
regleringar på hur mycket varje företag får släppa ut. Man hoppas även på att tekniken har 
utvecklats och flygplanen blir mer bränslesnåla och att det kommer att finnas flera alternativ. 

4.2.2 Ving 
Även på Ving säger man att efterfrågan på miljöanpassade resor är mycket begränsad. Trots 
detta har Ving under de tio senaste åren arbetat seriöst med att begränsa de miljöpåverkningar 
som uppstår i förbindelse med deras produkter. Beslut ligger vid att fortsätta med detta arbete, 
trots det låga intresset. De tror dock att det kommer att vända, och det är på sikt en fördel att 
använda sig utav ett bra och välfungerat miljöarbete. Ving har flera olika miljömål och arbetar 
för att vara ledande i branschen när det gäller bra miljöarbete. De ska ta hänsyn till 
miljöaspekten i samtliga delar av verksamheten och arbeta målinriktat med hållbar utveckling 
genom att fokusera på konkreta mål och principer med syfte att begränsa miljöpåverkan. 
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Mål för Vings hotellverksamhet: 

1. Alla Sunwing Resort och Sunprime Resort ska vara EU-blomman-märkta innan 2008 
är slut.  

2. Minst ett av våra största hotell på våra 10 populäraste destinationer ska uppfylla 50 
stegs programmet. 

Mål för Vings flygbolag: 

1. Minska våra koldioxidutsläpp ytterligare en procent per passagerarkilometer. (vårt 
eget flygbolag har redan branschens lägsta bränsleförbrukning – vi har sedan 1999 
reducerat våra utsläpp med 22 procent). 

2. Minska avfallsmängden per passagerare ytterligare. Minst 75 procent eller mer av 
kabinavfallet ska återanvändas eller skickats till förbränning i kraftvärmeverk. (Vings 
flygbolag MyTravel var först i Europa med att källsortera ombord).  

 

 

Kommunikationsmål:  
”Vi ska förbättra vår kommunikation både externt och internt kring miljöfrågor så att 
fler kunder har möjlighet att göra gröna val och att vår personal känner till allt vi gör 
för miljön”. 

Ving samarbetar med Max Havelaar (organisation för rättvisemärkning) och säljer fair trade 
produkter ombord på deras flyg. Utöver detta har de ett samarbete med GreenSeat, som 
använder inkomsterna från kunders emissionskompensationer, direkt till 
miljö/klimatförberedande initiativ. Löpande väljer Ving involvera sig i projekt som är 
gynnsamt för miljön, därför har de inte fastslagit en konkret årlig budget för deras 
miljöarbeten. Från och med i år har de beslutat klimatkompensera alla interna tjänsteresor i 
koncern, och det är på tal om ett belopp i miljonstorleken. Pengarna kanaliseras löpande i 
miljöförberedande initiativ inom verksamhetens egna hotell och flyg, då de gör mest nytta 
där. Exempelvis övervägs att ingå i flera bränslebesparande projekt i sina flyg, så att man kan 
ta ned emissionsutdelningar per resenär ytterligare. I hotelldivisionen används pengarna till 
bland annat att genomföra EU-blomma certifieringar på Sunwing Resort runt om i Europa.  

På koncernnivån sysselsätter sig 1-3 personer dagligen med miljöarbete. Därutöver finns ett 
miljöråd med representanter från den övriga koncernen. Rådet samlas med respektive ledamot 
och diskuterar resultat och planer inför framtiden. Koncernens ledning är involverade på 
individnivå med berörande miljöarbete. Ving har uppnått många betydelsefulla resultat genom 
åren, det finns detaljerade planer och målsättningar som illustrerar ambitionerna samt planer 
för hur de vill framstå i de kommande åren och i den kommande framtiden.  

Inom turismbranschen betraktas biobränsle som ett drivmedel som befinner sig i en 
utvecklingsfas, inte som ett konkret alternativ inom den närmaste framtiden. Däremot kan 
man tänka sig att biobränsle kan tillföra den bränsle typ vi använder i dag. I och med detta kan 
flygindustrin ta ned mängden av emissionsutdelningar, vilket är gynnsamt för Ving. Det är 
värt att nämna, att framställning av biobränslen i stora mängder är påkostat. Med största 
sannolikhet kan detta inte genomföras utan att det kommer inverka inom andra miljöområden.  
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Vings biljettpriser påverkas inte av att de driver miljöarbete och det finns heller inga planer på 
att det kommer bli så. De tar själva på sig det ansvaret, och därför anser de att denna handling 
inte är rättvist gentemot kunden. Däremot blir det så att reseindustrin får pålägg av en extra 
miljöutgift redan år 2012, utöver det förväntas att EU inför ett handelssystem för koldioxid 
utdelning för flygoperatörer. Ett sådant system kommer att påverka de nuvarande priserna för 
flygtransporten, och den utgiften kommer att bli synligt för kunderna.  

Ving är den enda resekoncernen i Skandinavien och den ledande på Europamarknaden som  
kan erbjuda ett stort antal hotell vilka kan betraktas som miljövänliga. I dag har Vings kunder 
66 miljöanpassande hotell att välja mellan, bland annat egna Sunwing Resort, som är det enda 
hotellet på marknaden med den högsta miljöstandard  ett hotell kan uppnå (enligt EU-
blomman). Fler och fler hotell tillkommer. Via kataloger, Internet sidor och email, 
uppmärksammar Ving kunderna på deras flygbolag, MyTravels Airways, att de har den mest 
miljövänliga flygtransporten i branschen. Företaget har branschens lägsta bränsleförbrukning 
per passagerarkilometer, och därmed den lägsta emmisionsutdelningen, det vill säga att de har 
det lägsta utsläppet av växthusgaser per passagerarkilometer. Alla resultat och planer för 
framtiden tas från verksamhetens eget initiativ. Branschen som helhet har inga riktlinjer för 
miljöarbete i samband med de lokala myndigheter, men den borde vara det i viss mån, som 
exempelvis i produktionsindustrin. 

Enligt Ving kommer miljön att bli en allt mer avgörande faktor då val av researrangör och 
produkt ska göras. I framtiden anser Ving att det är avgörande att Ving fasthåller positionen 
som en av branschens mest miljödrivna verksamheter och att de fortsätter arbeta med 
utvecklingen av sina prestationer. På Ving är man övertygad att Thomas Cook Northern 
Europe kommer inta en ledande roll på detta område – vilket kommer visas efter 10 års 
intensivt arbetande. För de verksamheter i reseindustrin som inte kan anpassa sig till denna 
inriktning, tillkommer många konsekvenser, för den framtida konsumenten och det 
internationella samfundet har en avgörande roll då resor kan genomföras med en viss måtta.        

 

4.2.3 Malmö Aviation 
Malmö Aviation har ett pågående miljöarbete med en nytillsatt miljöansvarig. De upplever att 
intresset från kunderna angående utsläppen ökar, fler resenärer vill veta hur mycket de 
avgaser de släpper ut per resa men samtidigt är intresset för att klimatkompensera lågt. Vissa 
sträckor som Malmö Aviation trafikerar finns det även konkurrens från SJ men ingen 
minskning av resenärer har setts på dessa sträckor men man förväntar sig en minskning inom 
ett par år.  

Malmö Aviation har ännu inte satt upp några kortsiktiga miljömål men har däremot en rad 
långsiktiga mål som följer; 

1. Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser orsakade av transporter. 

2. Minska flygplansbuller vid start och landning fram till år 2020 

3. Minska miljöpåverkan genom att kompetensutveckla all personal inom miljöområdet. 
Alla anställda skall ha god kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, miljöpolicyn 
och känna engagemang för att minska miljöpåverkan.  

4. Vid beställning och inköp väljer vi systematiskt produkter som har den lägsta negativa 
miljöpåverkan där det är praktiskt och ekonomiskt berättigat. Tillverkare ska ge god 
information om sina produkters kemiska egenskaper.  
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5. Erhålla kontroll över, samt minska mängden av farligt avfall i vår verksamhet.25 
 

Malmö Aviation har i dagsläget inget samarbete med någon miljöorganisation men de letar 
efter en samarbetspartner för klimatkompensation för flygresor. Arbete pågår också att hitta 
en miljöorganisation dit kunderna ska kunna donera sina bonuspoäng. Inom företaget finns 
det en miljöchef som jobbar heltid med miljöfrågor det kommer även i framtiden finnas fyra 
miljösamordnare. 

Malmö Aviation uppger att de nu har en av de mest miljöanpassade flygplansflottorna på 
marknaden om man ser till buller och bränsleförbrukning.  De flyger så miljövänligt som de 
anser möjligt genom att bland annat sakta ner farten och glidflyga vid medvind och inte köra 
fortare än vad som behövs för att hålla tidtabellen. Detta har bidragit till att företaget har 
kunnat minska bränsleförbrukningen med 1260 ton/år vilket motsvarar minskat utsläpp av 
koldioxid på 4032ton/år.  Inom företaget har man verkställt en miljöutredning och förnyat sin 
miljöpolicy och satt upp nya mål för miljöarbetet. Under året kommer även uppgraderingar 
göras av miljöledningssystemet. Inom slutet av året ska även alla anställda vara utbildade 
inom miljö.  

På Malmö Aviation tycker att frågan om flygplan drivna av biobränsle är intressant men 
påpekar att det kommer att dröja innan man ser några resultat av detta samtidigt som det inte 
kan bli någon ”Quick fix” för att lösa miljöproblemen inom flyget. Effekterna som utsläppen 
har på hög höjd återstår i form av andra former än koldioxid exempelvis kondenstrimmor.  
Innan fler miljöanpassade alternativ finns arbetar Malmö Aviation med att minska 
bränsleförbrukningen och öka beläggningsgraden för att minska andelen utsläpp per 
passagerare. När det är dags att köpa nya flygplan kommer det ställas krav på att de har så bra 
miljöegenskaper som möjligt. I dagsläget påverkas inte biljettpriserna av Malmö Aviations 
miljöarbete men det kan få en viss påverkan 2012 när flygbranschen går med i EU´s 
utsläppshandel. I Malmö Aviation påpekar man även att ett aktivt miljöarbete bidrar till 
besparingar då det blir minskade kostnader av bränsleinköp. Man försöker också påverka sina 
resenärer till vis del att bli mer miljövänliga såsom välja att åka kollektivt till och från 
flygplatserna och att välja e-ticket. Malmö Aviation arbetar inte i nuläget med någon statlig 
myndighet men ett troligt samarbete för framtiden skulle kunna vara med Luftfartsverket för 
att försöka minska utsläppen av växthusgaser. Malmö Aviation önskar att en mer mångsidig 
debatt om flyget som transportmedel eftersom vägtrafiken i stort bidrar mer till utsläppen av 
växthusgaser än flyget.  

Om 10 år tror Malmö Aviation att EU:s utsläppshandel kommer fungera bra och att deras 
flygplansflotta har förnyats med ny teknik som förhoppningsvis är påtagbart bränslesnålare. 
De säger även att 75 % av alla flygplan som kommer användas år 2025 fortfarande inte är 
byggda. Malmö Aviation vill i framtiden även fortfarande vara attraktivt för affärsresenärer, 
även de som efterfrågar ett miljövänligt alternativ. 

4.2.4 SAS 
På SAS ser man en tendens till att fler kunder är intresserade av att veta hur mycket utsläpp av 
växthusgaser deras resa genererar, detta ser SAS som något positivt. Inom miljöarbetet har 
man ett mål att halvera utsläppen av växthusgaser per säteskilometer till år 2020. Från SAS 
berättar man att de har som mål att helt ha eliminerat utsläppen av växthusgaser till år 2050. 
Koncernen består idag av nio flygbolag och har en pågående dialog mellan ett antal 
miljöorganisationer för tillfället. Företaget har även en bra dialog med olika myndigheter och 

                                                            
25 Hörlin Ann-Sofie, Environmental Manager, Malmö Aviation 



 

  18    

har uppbyggda gemensamma mål med sin trafikledning. Varje medarbetare och ledare har 
som individ ett eget miljöansvar och därav menar bolaget att miljöarbetet är som en integrerad 
del i deras verksamhet. All flygtrafik är i grunden reglerad betonar SAS och att detta visar sig 
i form av de lagar som finns i avseende på säkerhet och miljö. Inom företaget finns det cirka 
20 personer som arbetar med miljöfrågor i dagsläget. I och med bolagets pågående 
miljöarbete vill de göra sina kunder mer medvetna om de olika alternativen som finns för att 
resa mer miljövänligt.  

Företaget är med och utvecklar ett projekt som heter ”Grön inflygning”, detta innebär att med 
den nya tekniken kan halvera bränsleförbrukningen samt lägre buller runt om flygplatserna. 
Med en grön inflygning menas att planet glidflyger på ett lägre varvtal den sista sträckan av 
landningen, på det sättet används mindre bränsle och koldioxid utsläppen avtar. Projektets 
teknik är beroende av den avancerade förbättringen av kommunikationen mellan flygledare 
och flygplan som har hänt under de senaste åren. Med gröna inflygningar kan företaget 
minska koldioxid utsläppen med 90 000 ton per år och spara 100 kg flygbränsle per grön 
inflygning. Bolaget SAS Sverige är först i världen med att genomföra dessa gröna 
inflygningar och hoppas att fler tar efter deras exempel.  

Sedan 1996 har SAS lyckats minska bränsleförbrukningen med 18 % per passagerare på 
inrikes flyg. De bedriver ett betydande arbete för att kunna börja med biobränsle, men de 
påpekar att det är viktigt att få fram ett slags bränsle som inte konkurrerar med 
livsmedelsproduktionen. Bolaget poängterar att deras miljöarbete inte påverkar biljettpriserna, 
snarare kan det bidra till att sänka priserna eftersom de får ner bränsleförbrukningen och på så 
sätt minskar kostnaderna för bränsleinköp. 

 
 

 

4.2.5 Greenseat 
Eftersom både Ving och Apollo har ett samarbete med GreenSeat kommer här en 
kortbeskrivning av den organisationen. 

GreenSeat är en organisation som i fem år har erbjudit kompensering av flygrelaterade 
utsläpp. GreenSeat har sin bas i Nederländerna men de arbetar internationellt och genom 
deras hemsida kan man kompensera sina flygresor var man än befinner sig26. Deras mål och 
filosofi är: ”vi sätter förnybar energi och träd framför egen finansiell förtjänst”27. De säger 
även att de “Vi eftersträvar realisering av vårt mål utan att vara beroende av offentlig stötte” 

28. När man väljer att miljökompensera sin resa genom GreenSeat använder de pengarna till 
att investera i förnybara energiprojekt och i skogsplanteringsprojekt. Genom GreenSeat kan 
man som privatperson, företag och resebolag välja att klimatkompensera sin resa.29 

 

 

 

                                                            
26 http://www.greenseat.nl/se/Menu-Tekst.asp?iddoc=363 
27 ibid 
28 ibid 
29 http://www.greenseat.nl/se/Menu-Tekst.asp?iddoc=355 
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4.3 Miljöorganisationer och myndigheter 
Följande beskrivs miljöorganisationer och deras arbete. 

4.3.1 Naturvårdsverket  
Naturvårdverket är världens äldsta miljömyndighet med sina 40 år och var från början en 
myndighet med ett flertal direkta och operativa direktiv. Under dessa verksamhetsår har denna 
miljömyndighet utvecklats till att ge mer strategiska, långsiktiga uppdrag där 
sysselsättningens fokus ligger vid EU. Kärnan i naturvårdsverkets arbete är ständigt att få de 
miljöpolitiska besluten genomförda. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar 
samhällsutveckling. Visionen är en bra livsmiljö för människan och annat levande nu och för 
kommande generationen.  30  

Majoriteten av verksamheten riktas till andra myndigheter, företag, organisationer och 
kommuner. Till dessa ges bland annat vägledning, fördelar resurser till olika miljösatsningar, 
rapporterar om miljötillståndet samt tar fram kunskaper. Detta samarbete har stort omfång och 
är av stor väsentlighet, inte bara för att utbyta kunskaper utan också för att få saker att hända. 
31 

Under våren 2008 diskuterar man i Europaparlamentet flygtrafikens utökning i handeln med 
utsläppsrätter, följande frågor har varit i fokus: 

1. startår för flygets medverkan,  
2. nivån på den totala tilldelningen till flygsektorn,  
3. reserven för nya deltagare och flygoperatörer med stor tillväxt,  
4. undantag från systemet,  
5. hur stor andel av utsläppsrätterna som ska auktioneras och  
6. användningen av auktionsintäkterna. 32   

År 2007 kom EU:s miljöministrar överens om följande punkter: 

1. Flyget inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem år 2012. Detta gäller såväl flyg inom 
EU som till och från EU.  

2. Den totala tilldelningen till flygsektorn kommer att vara 100 procent av 
medelutsläppen 2004–2006 tills vidare.  

3. En reserv för nya deltagare och flygoperatörer med stor tillväxt etableras. Reserven 
utgörs av 3 procent av den totala tilldelningen till flygsektorn och för att få tilldelning 
ur reserven måste en befintlig flygoperatör ha en årlig tillväxt om minst 18 procent.  

4. PSO-flygningar (Public Service Obligation) inom ultraperifera områden och på 
flyglinjer där färre än 30 000 platser per år kan erbjudas undantas från 
utsläppshandeln.  

5. 10 procent av utsläppsrätterna ska auktioneras ut. Andelen kan komma att höjas från 
och med 2013.  

6. Medlemsstaterna rekommenderas att använda auktionsintäkterna för klimatåtgärder 
inom EU eller i utvecklingsländer. 33   

                                                            
30 http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Om-oss/ 
31 http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-
utslappsratter/Utveckling-av-handelssystemet/Flyget-in-i-handelssystemet/ 
32 ibid     
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Naturvårdsverket menar att det med tekniken kan man minska utsläppen av växthusgaser i 
form av mer effektiva maskiner och motorer som är bränslesnåla. Problemet uppstår om 
resandet fortsätter öka i samma takt så krävs det mer förändringar än bränslesnåla motorer. 34   

 

4.3.2 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation som är ideell och partipolitisk obunden, 
föreningen har 178 000 medlemmar och är beläget i lokalföreningar samt länsförbund över 
hela Sverige. Arbetet sker under demokratiska former i 24 länsförbund och lokalt i 270 
kommunkretsar. Riksstämman är det högsta beslutande organet och hålls vartannat år, 
stämman utser en styrelse vilka leder riksföreningens arbete. Styrelsen har till sin hjälp även 
ett kansli med ca 60 anställda samt kontor både i Stockholm och Göteborg. Deras främsta 
syfte är att sprida kunskap, kartlägga miljöhot samt hitta konstruktiva lösningar på 
miljöproblemen. De anser att mängden av människor som ansluter sig är väsentlig för att 
kunna förändra den pågående samhällsutvecklingen. Föreningens främsta arbetsområden är 
bland annat miljöutgifter, klimat och hav. De står för miljömärkningen, Bra miljöval och 
denna märkning är en del av deras mål att utveckla bra verktyg för ett miljömedvetet 
konsument val. Naturskyddsföreningens arbete är att påverka politiker och myndigheter såväl 
nationellt som internationellt. Det internationella samarbetet sker med över 50 
miljöorganisationer över hela världen. Arbetet inom Europa är bland annat fokuserat på att 
lösa problem med luftföroreningar samt försurning. Ett exempel på samarbete är med 
miljöorganisationer runt om i Östersjön, vilket gav upphov till nätverket Coalition Clean 
Baltic (CCB) som har verkat sedan 1990. Här ligger arbetet vid att förbättra miljön i 
Östersjön.35  

Naturskyddsföreningen har nu med svenska kyrkan och svenska FN-förbundet skapat det som 
de kallar ett ”klimatuppror”. De är ute efter att stärka opinionen och samla in 
namnunderskrifter som de sedan ska lämna in till statsministern. De ifrågasätter hur man 
nationellt och internationellt arbetar med klimatfrågan och man betvivlar det låga tempot som 
frågorna behandlas. 36  

Den 3 mars 2008 arrangerade Naturskyddsföreningen en demonstration tillsammans med 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Demonstrationen var emot 
Stockholms stads och Luftfartsverkets avtal som innebär att Bromma flygplats kommer att 
bedriva flygtrafik 30 år till framöver. Så i samband med att ärendet skulle klubbas arrangerade 
man denna manifestation.37 

4.3.3 Greenpeace 
Greenpeace är en internationell miljöorganisation och är aktiva i många olika länder världen 
över exempelvis Argentina, Libanon, Thailand, USA samt ett antal europeiska länder. Deras 
grundläggande värderingar är att handling säger mer än ord och går ofta till handling för att 
skydda miljön. Greenpeace är helt politiskt oberoende och tar inte emot pengar från företag 
eller politiska partier. Greenpeace har en EU- avdelning placerad i Bryssel som har till 
uppdrag att analysera och försöka påverka beslut som fattas inom EU. Greenpeace arbetar 
internationellt eftersom de anser att de stora miljöproblemen inte ar några gränser. 

                                                                                                                                                                                          
33  http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-
utslappsratter/Utveckling-av-handelssystemet/Flyget-in-i-handelssystemet/ 
34 ibid     
35 http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/sa-arbetar-vi/ 
36 http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=1439 
37 http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=1200 
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Greenpeace jobbar bland annat för att stoppa klimatförändringarna, gynna hållbart lantbruk 
och avveckla kärnkraften.  

I hösten 2007 skulle bensinbolaget OKQ8 ha infört en ny slags diesel gjord av palmolja. De 
hävdade att denna palmolja skulle vara mer klimatvänlig, men sanningen är att 
framställningen av palmoljan skadar både klimatet och regnskogen. Under produktionen av 
palmolja skövlas stora delar regnskog vilket bidrar till växthuseffekten samt att 
utrotningshotade växter och djurs livsmiljöer försämras.  

Greenpeace hävdar att man måste ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80 % till 2050 
och menar att det är viktigt att det kommer nya alternativa bränslen. Därmed inte sagt att alla 
alternativ inte nödvändigtvis är bra. Trots att diesel från palmolja inte slagit igenom än så har 
miljön redan skadats påtagligt och produktionen av palmolja är den största anledningen till 
skador på regnskogen. Greenpeace lyckades med sitt arbete stoppa OKQ8 från att börja sälja 
palmolja. Det började med en debattartikel i Aftonbladet som väckte liv i den kommande 
debatten. Artikeln följdes upp av att Greenpeace anmälde OKQ8 för falskmarknadsföring 
eftersom de inte anser att palmoljan är miljövänlig vilket då OKQ8 hävdade. Greenpeace-
aktivister hängde upp en stor banderoll på OKQ8´s huvudkontor i Stockholm med texten 
”Palmolja - Otankbart”  Till slut beslutade sig OKQ8 för att inte börja sälja palmolja på 
grund av de negativa effekterna på miljön och de visade att de tog miljöfrågorna på allvar.  

På Greenpeace menar man att det är främst fyra punkter som måste uppfyllas för att rädda 
klimatet: 

1. Vi måste slå hål på myten att de miljövänliga, förnyelsebara energikällorna inte kan 
leverera och att de är allt för dyra för att vara konkurrenskraftiga.  

2. Vi måste sluta slösa med energi.  
3. Vi måste sluta subventionera miljöfarliga energikällor.  
4. Vi kan inte längre låta det vara gratis att förstöra klimatet38 

På Greenpeaces hemsida kan man hitta ett antal uppmaningar med information hur man kan 
leva mer klimatvänligt. På transport delen finns det följande uppmaningar: 

1. Undvik bilkörning så långt det går - gå, cykla eller använd kollektivtrafiken när det är 
möjligt. 

2. Flyg så lite som möjligt. Åk tåg istället för att flyga inrikes. 

3. Använd en bränslesnål bil, gärna tankad med biogas, kör mjukt och håll 
hastighetsgränserna. 

4. Undersök möjligheten att dela bil med andra genom så kallad bilpool. 

5. Ta av lasträcken och skidboxar när de inte behövs - vindmotståndet drar mycket 
bränsle.39 

För att rädda klimatet behöver man inte enligt Greenpeace ”frysa i mörkret, äta hemodlade 
grönsaker och aldrig resa någonstans” Men samtidigt menar de att alla människor måste 
ändra sina levnadsvanor och inte flyga utomlands flera gånger om året. Angående handeln om 

                                                            
38 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/losningar 
39 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vad-du-kan-gora 
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utsläppsrätter är Greenpeace positiva och ser det som ett effektivt tillvägagångssätt för att 
minska utsläppen av växthusgaser.40 

5. Analys och slutsats 

5.1 Analys 
I denna del kan man läsa analyserna av den insamlade informationen som delgivits från 
respondenterna samt en återkopplande analys till den teoretiska syntesen. Därefter drar 
författarna slutsatser som har noterats i studien. 

5.1.1 Övergripande analys av miljöarbete 
Ett genomgående element som alla företag framhåller som väsentligt i deras miljöarbete är att 
minska koldioxidutsläppen. Det man tydligt kan se med dessa företag är att deras miljöarbete 
blir väldigt påverkade av hur pass stora de är på marknaden. Detta för att man som större 
företag har generellt mer kapacitet till att lägga ned ytterligare arbete för miljön. Även om 
företagen har ett visst antal miljömål kan man se att arbetet för en miljövänligare resa är 
relativt nytt då det endast är ett fåtal personer inom respektive verksamhet som är ansvarig 
under denna punkt. Nutidens miljöintresse har än så länge inte inverkat på människans val av 
resa, utan många av regleringar som personer gör är på hemmaplan. Det som kan tänkas vara 
en anledning till att folk för stunden är mer miljömedvetna hemma är att miljötänkandet är 
väldigt nytt och det tar nog en tid innan man kan se en förändring inom resandet. Därav av 
exakt den anledningen ser möjligtvis inte företagen något större intresse på denna front idag.  

Researrangörerna jobbar väldigt mycket med att ha miljömärkta hotell som resenärerna kan 
anlända till. I researrangörernas intervjuer kan man tydligt se att miljöarbetet skiljer sig något. 
Det som är den största skillnaden är att Ving har egna hotell och har en mer styrande effekt på 
dessa än vad exempelvis Apollo har som inte äger några hotell. Många av de miljöinriktade 
hotell som Apollo har är oftast fem stjärniga hotell och det är därav svårt för dem att hitta 
lågpris hotell med samma omfattande miljöarbete. De menar på att de flesta hotell som har ett 
sådant arbete är oftast dessa hotell för att de har en bättre ekonomisk grund att stå på. Detta 
kan ses som en negativ faktor för Apollos framtida arbete med miljöanpassade hotell eftersom 
deras inverkan att uppnå vissa miljömål blir svårare inom val av hotell. Samtidigt påpekar de 
att de har många olika målgrupper som måste bli nöjda och kan därav inte ha allt för många 
miljöinriktade hotell eftersom efterfrågan på dessa är som nämnt innan inte hög. De måste 
med andra ord ha något för alla.  

En närmare överblick av researrangörernas flygbolag kan man även se att miljön sätts även 
här i fokus. Båda företagen har ett samarbete med bland annat Greenseat som bidrar till att 
passagerarna har en möjlighet till att miljökompensera, vilket i sin tur gör att man kan resa 
miljövänligt till destinationen. Företaget har på sätt en komplett resa för de som vill ha ett så 
miljövänligt alternativ. Med tanke på att efterfrågan inte är stor för tillfället bidrar det till att 
folk som miljökompenserar därav inte är så stor som den borde vara för att det ska bidra till 
en mer hållbar omgivning att vistas i. Nämnt innan av företagen är att efterfrågan ses växa av 
dessa resor och fler folk kommer antas välja att miljökompensera sina flygresor. En 
fokusering ses av företagen om att det finns en vilja att minska bränsleförbrukningen så långt 
som det är möjligt, genom att enbart förbättra tekniken inom flygområdet har man minskat 
utsläppen med 30 %. Biobränslet är ett omdiskuterat alternativ till bränslet som används i dag 
men denna utveckling verkar endast vara i nybörjarstadiet. Det kan tänkas krävas mer 

                                                            
40 http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/losningar 
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utveckling på detta område för att resenärerna ska kunna göra en fullständig miljövänlig resa 
till sin valda destination. De båda företagen menar även att denna utveckling kommer ta sin 
tid och förhoppningsvis kommer denna utveckling ske i fas med efterfrågans storlek i 
framtiden.  

Flygbolagens miljöarbete kan ses ligga i fas med hur researrangörerna sköter sitt miljöarbete 
inom flygområdet. Inom SAS arbetar de mycket med så kallade gröna inflygningar där planet 
glidflyger på ett lägre varvtal den sista sträckan av landningen, i och med denna teknik sparar 
flyget på sin bränsle förbrukning samt arbetar de också med att utveckla ett alternativt bränsle. 
I Malmö Aviations miljöarbete är de på gång och försöker hitta en lämplig miljöorganisation 
att samarbeta med. De använder sig också av tekniken genom att sakta ner farten och 
glidflyga vid medvind. Det som skiljer något är flygbolagens möjlighet till att satsa mer på 
miljövänligare bränsle än vad researrangörerna har möjlighet till. Generellt innebär en 
satsning på miljön även en besparing ekonomisk sett för flygbolagen då förbrukningen inte 
ligger på samma nivå som förut och de behöver inte lägga ned lika mycket pengar på 
bränsleaspekten. Även här kan storleken av ett företag vara avgörande då de har mer kapacitet 
till att satsa miljövänligt.   

 

5.1.2 Analys av den teoretiska syntesen 
Med hänvisning till arbetets teoretiska syntes kan man se kopplingar till företagens 
miljöarbete. I och med att alla tillfrågade företag som finns representerade i studien arbetar 
med miljöfrågor kan man se att deras tankesätt har en tendens att likna the green paradigm 
där man har insett att människan är en del av naturen och människan är inte överlägsen 
naturen. I och med den påverkan som flygtrafiken har haft på miljön kan man heller inte säga 
att framtiden är förutsägbar. Miljön påverkas av människors beteende och levnadsvanor och 
världen har ingen bestämd ordningsföljd. Det är dessa följande punkter som man kan tyda en 
förändring från västvärldens dominanta miljöparadigm  till den gröna miljöparadigmen. 

• Människan är inte en del av naturen - Människan är en del av naturen 

• Människan är överlägsen naturen - Människan och naturen är likvärdiga 

• Framtiden är förutsägbar - Framtiden är oförutsägbar 

• Världen har en bestämd ordningsföljd - Världen är kaotisk 

Massturismen idag anses vara icke hållbar och det behövs betydande ansträngningar för att 
lyckas få den hållbar. I och med företagens betydande miljöarbete kan man ana att det är ett 
första steg att närma sig en mer hållbar massturism. Eftersom de olika företagen har en olika 
tillvägagångssätt men ändå i slutändan samma mål har bevisar det att det finns olika sätt att 
bemöta klimathotet. Företagen har även visat att de tar allvarligt på detta problem och arbetar 
för att deras verksamhet ska bli hållbar. 

Vid steg 1 i teoretiska syntesens figur kan man relatera till företagens miljöarbete och se att 
utsläppen av växthusgaser och frågan om klimat hotet är det bakomliggande problemet som 
har bidragit till att turismföretagen har påbörjat ett omfattande miljöarbete. Utsläppen av 
växthusgaserna har varit den stressande faktorn som negativt påverkade och fortfarande 
påverkar miljön på ett negativt sätt. Eftersom flyg är ett vanligt transportmedel för turister har 
denna aktivitet en märkbar inverkan på miljön.  
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I steg 2 ser man att turismbranschen har nu genom sitt miljöarbete tagit på sig att försöka 
förändra denna situation och vill förhindra ytterliggare negativ inverkan på vår miljö. Alla de 
tillfrågade företagen som är med i uppsatsen har ett betydande miljöarbete men som nämnts 
tidigare har de olika tillvägagångssätt. Apollo påpekar vikten av ny teknik och hur utsläppen 
minskar avsevärt bara genom att de skaffat nya flygplan till deras flygbolag. Både Ving och 
Apollo samarbetar med GreenSeat så deras kunder får möjligheten att kompensera utsläppen 
av växthusgaser som flygresan genererar. Ving satsar även mycket på att deras hotell ska vara 
miljömärkta vilket inte är något alternativ hos Apollo eftersom de själva inte äger några 
hotell. Malmö Aviation och SAS har även de ett miljöarbete som har som mål att minska 
utsläppen av växthusgaser. Medan SAS arbetar mycket med gröna inflygningar minskar 
Malmö Aviation sina utsläpp med hjälp av att glidflyga vid medvind. Hur dessa företag 
konkret än väljer att föra sitt miljöarbete är de genomtänkta förändringarna som görs för att 
minska utsläppen som deras verksamhet genererar.  

Steg 3 som just nu är mer ett framtidsscenario, men man kan se att miljöarbetet har påbörjats i 
förhoppning om att minska utsläppen av växthusgaser och därmed förhindra växthuseffekten 
och den globala uppvärmningen. Det resultat man borde vilja se är att vår jord klarar sig från 
global uppvärmning och detta blir då förhoppningsvis resultatet. Man kan ha förhoppningar   
att naturen  reagerar positivt på företagens miljöarbete genom att sakta men säkert 
återuppbygga sitt ozonlager och på så sätt förhindra växthuseffekten. 

5.1.3 Analys turismföretag - miljöorganisation 
Jämför man researrangörerna och flygbolagen med miljöorganisationerna är den mest 
markanta skillnaden att Greenpeace inte alls stödjer resor med flyg, då de hellre ser att man ta 
något annat transportmedel. Greenpeace menar att konsumtionen av resor rent generellt måste 
avta för att en förbättring ska ses inom miljön. Det är av den anledningen till att de hellre ser 
folk ta något annat transportmedel än flyg för att de släpper ut stora mängder bränsle. Det är 
då tänkbart att om en förbättring på detta område görs, det vill säga att ett alternativt bränsle 
utvinns,  att de ändrar uppfattning om flygplanens medverkan på miljön. Greenpeace betonar 
vikten av att produktionen av biobränsle inte har en negativ inverkan på miljön även SAS har 
åsikter om biobränsle och menar att det inte får konkurrera med matproduktionen. En annan 
fråga som det kan spekuleras i är huruvida vilket det verkliga intresseområdet är för 
turismföretagen, de vill säga om företagens första prioritet verkligen är miljön eftersom flera 
företag säger att de kan uppnå ett visst antal ekonomiska besparingar med ett miljöarbete. I 
sådan fall blir intresseområdet en ytterligare skillnad att nämn i denna jämförelse. De likheter 
som kan ses är att de andra miljöorganisationerna ser gärna precis som företagen att 
införandet av utsläppsrätter är något som kommer gynna arbetet för en miljövänligare resa. 
Den andra likheten som man kan se är att de båda anser att ett alternativt bränsle är ett måste 
för att man ska kunna minska utsläppen från flygplanen. Naturvårdsverket är en myndighet 
och arbetar därmed på en statlig nivå och de drivs inte ideellt så deras arbete blir inte så 
handlingsbetonat om man jämför med exempelvis Greenpeace som ofta tar till handling i 
form av demonstrationer och aktioner. 

5.2 Slutsats 
Det man kan konstatera är att det finns en förhoppning av att vända den negativa inverkan på 
miljön som turismen faktiskt har i dagsläget. I studien har vi kunnat se en tendens till att 
företagens storlek är en påverkande faktor i miljöarbetet, då större företag troligtvis har bättre 
förutsättningar och resurser Arbetet med en miljövänligare resa är en förhållandevis ny 
företeelse i turismbranschen och därav finns det mycket kvar att utforska på detta område. 
Eftersom det är så pass nytt är kännedomen om dessa resor begränsade i sin efterfråga. Ving 
som är den större researrangören och äger flera av sina hotell kan därmed sätta 
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miljöstandarden på den nivå som de vill. Tillskillnad mot Apollo som inte kan styra denna 
fråga på samma sätt då de inte äger sina hotell. Både Ving och Apollo samarbetar med 
Greenseat vilket ger kunderna möjlighet att kompensera sin resa. Dessa researrangörer har 
tillsammans 50 % av marknadsandelen på den svenska chartermarknaden i och med detta 
finns det möjlighet för ett stort antal resenärer att klimatkompensera sin resa. Flygbolagen ser 
förutom miljöaspekten även en ekonomisk fördel till deras miljöarbete eftersom det leder till 
minskade bränsle utgifter. 

I dagsläget är inte massturismen hållbar men genom turismföretagens pågående miljöarbete 
förväntas den ledas in i rätt riktning. Genom olika genomtänkta förändringar och teknikens 
utveckling i samverkan med människor inställning och medvetande om miljön finns det hopp 
om att i framtiden får se en hållbar massturism utan negativ inverkan på miljön. 

Både miljöorganisationerna och turismföretagen som finns representerade i arbetet är positiva 
till införandet av handeln med utsläppsrätter och tror att det kommer fungera bra. Även frågan 
om biobränsle är något som de ser positivt på samtidigt som de påpekar att det är på ett tidigt 
stadie och ingenting som kommer bli aktuellt inom närmsta framtiden. Alternativa bränslen 
kan på ett eller annat sätt ha en negativ påverkan på grund av miljöfarlig produktion eller att 
den konkurrerar med matproduktionen. 

6. Avslutande diskussion 
Fenomen som globaluppvärming och klimathot är något som de flesta av oss har hört talas om 
i dagsläget. Denna fråga får ett stort utrymme i media och uppmärksammas på olika sätt. Det 
ska påpekas att det inte bara är flyg som släpper ut växthusgaser utan även stora industrier, 
fabriker och biltrafik. Även om turismbranschen lyckas minska sina utsläpp betydligt krävs 
det ansträngningar från andra håll såsom den enskilde individens till näringslivet och 
samhället i övrigt. Det kan återigen vara intressant att granska turismföretagens verkliga 
intresse av miljöarbetet, huruvida de gör det på grund av de stigande bränslepriserna eller den 
stundande klimatfrågan. Man ska även ha i åtanke att det är bara företag som har ett 
miljöarbete som har varit villiga att ställa upp på intervjuer, andra företag har blivit tillfrågade 
men har tackat nej till intervju vilket skulle kunna bero på att de inte har något omfattande 
miljöarbete. Antalet företag som representeras i denna uppsats är begränsat och bara för att de 
bedriver miljöarbete behöver inte det betyda att andra företag gör det. 
 

7. Förslag på vidare forskning 
Detta arbete var relativt avgränsat och det finns mycket mer som skulle vara intressant att 
studera vidare i angående detta ämne. Ett alternativ skulle vara en större utredning där man 
undersöker fler researrangörer och flygbolag både nationellt samt internationellt sett, då man 
kan göra en uppföljning på företagens miljöarbete och se om det gav något givande resultat. 
Inom det naturvetenskapliga ämnet ser vi att det kan vara möjligt att se en uppsats som berör 
flyg som drivs av miljövänliga alternativa bränslen. Bilar som går på biobränsle blir allt 
vanligare och det skulle vara av intresse att se var i utvecklingen flygplanstekniken kommer 
att hamna i framtiden, eftersom det i dagsläget verkar ligga i nybörjarstadiet. I och med 
naturskyddsföreningens initiativ att demonstrera mot beslutet berörande Bromma flygplats ser 
man att de arbetar för att påverka miljön och de är insatta i flygets negativa inverkan på 
miljön. 
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8. Tillförlitlighet 
Med anledning till att det inte fanns någon möjlighet att få intervju med någon av 
naturorganisationerna kan tillförlitligheten i studien anses som en aning svag då man enbart 
kan göra en jämförelse med informationen som finns på respektive hemsida. En ytterligare del 
som kan påverka uppsatsens tillförlitlighet är att varje företag under intervjuns gång gärna vill 
visa sig från sin bästa sida och att de ger information utefter detta. Följaktligen blir 
informationen som ges till studien anpassad utefter vad företagen anses som lämplig. Det ska 
nämnas att trovärdighet finns hos intervju personerna då de är placerad vid höga poster och att 
de på så vis ger en större tillförlitlighet.    

 



 

  27    

Källförteckning 
Skriftliga källor 

Weaver, D. och Lawton, L (2002) Tourism management. Second Edition 2002 
John Wiley & Sons Australia, Ltd 

 

Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1.4 

Liber AB 

 
Elektroniska källor 

Apollos hemsida 

http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Apollos+historia/Apollos+historia
.htm 10/4‐08 kl 14.00 
http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Kuonikoncernen/ 10/4‐08 kl 
14.00 
http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/ 10/4‐08 kl 14.00 
http://www.apollo.se/Om+F%C3%B6retaget/Om+f%C3%B6retaget/Ansvarsfull+turism/  10/4‐08 kl 
14.00 
 

Greenpeace´s hemsida 
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vaxthuseffekten  15/2‐08 kl 13.00 
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/effekter  15/2‐08 kl 13.00 
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/utslapp‐och‐utslappsminskningar 15/2‐08 kl 
13.00 

http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/losningar 19/5‐08 kl. 12.00 
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat/vad‐du‐kan‐gora 19/5‐08 kl.12.10  

 

GreenSeats hemsida 
http://www.greenseat.nl/se/Menu‐Tekst.asp?iddoc=363 19/5‐08 kl 11.30 
http://www.greenseat.nl/se/Menu‐Tekst.asp?iddoc=355 19/5‐08 kl 11.30 

 

Luftfartsverkets hemsida 

http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____38061.aspx  28/7‐ 08 

kl. 13.00 



 

  28    

 
Malmö Aviations hemsida 
http://www.malmoaviation.se/o.o.i.s/1186 11/4‐08 kl 12.00 

 
Naturskyddsföreningens hemsida 
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=1200 19/5 kl 15.00 
http://www.naturskyddsforeningen.se/om‐oss/sa‐arbetar‐vi/ 25/4 kl 14.00 
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressmeddelanden/?news=1439 25/4 kl 14.00 

 
Naturvårdsverkets hemsida 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre‐meny/Om‐oss/ 14/5‐08 kl 14.00 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar‐och‐andra‐styrmedel/Ekonomiska‐styrmedel/Handel‐
med‐utslappsratter/Utveckling‐av‐handelssystemet/Flyget‐in‐i‐handelssystemet/ 16/5‐08 kl 14.00 

 
Regeringens hemsida 
http://www.regeringen.se/sb/d/8756  15/2‐08 kl 10.00 
http://www.regeringen.se/sb/d/8857  15/2‐08 kl 10.00 

SAS hemsida 
http://www.sas.se/sv/Om_oss/SAS_Historia/ 10/4‐08 14.30 
http://www.sas.se/sv/Om_oss/Om_SAS_Sverige 10/4‐08 kl 14.35  
http://www.sas.se/sv/erbjudanden/Destinationer/  10/4‐08 kl 14.40  

 
Uppsatser.se hemsida 

http://www.uppsatser.se/uppsats/c38feee5ee/ 

Hallqvist,L och Pålsson M. Kandidatuppsats Vt 2006, 10p, (Are you Ready for Take‐off? – Aktörer 
inom turismbranschen och respondenters inställningar till flygskatten i Sverige) 
Lunds universitet Campus Helsingborg Turism, Institutionen för Service Management 

 
Vings hemsida 
http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66462 10/4‐08 kl 15.00 
http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66456 10/4‐08 kl 15.00 
http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=15299 10/4‐08 kl 15.10  
http://www.ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=66461 10/4‐08 kl 15.20 

 
Muntliga källor 

Andersen Lars, Informationschef, SAS Sveriges Kommunikationsavdelning SAS, intervju via E‐post 
5/5‐08 kl 17.00 
 



 

  29    

Hansen Kim, Environmental Director Thomas Cook Northern Europe, Ving, intervju via E‐post13/3‐08 
kl 10.00 

 

Hörlin Ann-Sofie, Environmental Manager, Malmö Aviation, intervju via E-post 
9/4-08 kl 09.15 

Moström Kajsa, Informationschef på Apollo 
25/3‐08 kl 11.00 
Ynglingagatan 2, Stockholm 



 

  30    

Bilaga 1 

Intervjufrågor som använts i samtliga intervjuer. 

1. Upplever ni att efterfrågan på miljövänliga resor ökar?  

2. Vad finns för kort‐ och långsiktiga miljömål inom företaget?  

3. Har ni något samarbete med miljöorganisationer?  

4. Hur mycket pengar avläggs åt ert miljöarbete?  

5. Hur många arbetar med miljöfrågor inom företaget?  

6. Vad konkret har verkställts i dagsläget inom miljöarbetet?  

7. Vad är er inställning till flyg som drivs av biobränsle?  

8. Påverkas respriserna av att man inom företaget satsar mer på miljöfrågor?  

9. Försöker ni påverka era kunder att välja miljövänliga alternativ? I så fall på vilket sätt?  

10. Finns det någon  form av  samarbete och gemensamma mål mellan ert  företag och  statliga 
myndigheter?  

11. Har staten påverkat ert miljöarbete exempelvis genom lagar? Om ja, på vilket sätt och vad är 
er uppfattning om det? Om nej, tycker ni att staten borde engagera sig mer inom mer inom 
resebranschens miljöarbete?  

Hur tror ni resebranschen ser ut om tio år och vart står ert företag då? 

 
 

 
 
 
 
 


