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Abstract 

Carbon offsetting means to offset those greenhouse gases that are caused by our actions. The 

purpose of this paper is to examine how companies are working with carbon offsetting. The 

focus of the research is how travel agencies and companies that provides carbon offsetting. 

The writers also highlight the problems carbon offsetting is facing. The study was performed 

with qualitative methods through interviews with three companies working with carbon 

offsetting. The research shows that carbon offsetting within air travel can vary in price 

between different companies and they find it more lucrative to work with business customers. 

The writers have come to the conclusion that it is people's attitudes as well as lack of 

promotion and information that is the problem that exists for carbon offsetting. The writers 

have also found out that it is the uncertainty about carbon offsetting that affects the 

individual's attitude towards the subject. This, as well as the awareness that exists about the 

subject and the economy which every individual is prepared to spend on the environment. 
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Sammanfattning 

Klimatkompensation innebär att kompensera för de utsläpp av växthusgaser som en aktivitet 

orsakar.  Syftet med arbetet är att undersöka hur företag arbetar med klimatkompensation. Det 

som fokuseras på i undersökningen är hur reseföretag och företag som erbjuder tjänsten 

arbetar med klimatkompensation. Skribenterna lyfter även fram de problem som 

klimatkompensation ställs inför. Studien har genomförts med kvalitativa metoder då det har 

utförts samtalsintervjuer med tre företag som arbetar med klimatkompensation. I studien 

framgår det att klimatkompensation för flygresor kan skilja sig i priset mellan olika företag 

och att de finner det mer lönsamt att rikta sig mot företagskunder. Skribenterna har kommit 

fram till att det är människors attityder samt brist på marknadsföring och information som är 

de problem som råder för klimatkompensation. Skribenterna har även kommit fram till att det 

som påverkar individens inställning till klimatkompensation är den osäkerhet som upplevs 

inför ämnet, den medvetenhet som finns om ämnet och den ekonomi som varje individ är 

beredd att spendera på miljön.  
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1. Inledning 
I boken ”Välkommen till paradiset” beskriver Dielemans klimatförändringarna och dess 

konsekvenser. Hon nämner att människors utsläpp av koldioxid genom till exempel flyg har 

en koppling till växthuseffekten, vilket i sin tur leder till att planeten blir varmare. Författaren 

skriver att dagens tevekanaler behandlar viktiga ståndpunkter som: Hur klimatsmart är du? 

samt: Om inte sättet att leva idag ändras kommer det att leda till en global katastrof.
1
 Thomas 

Cook Airlines Scandinavias förre vd Tom Clausen skrev i en pressrelease att världens 

koldioxidutsläpp som kommer från flyget bara är två procent och han anser att en värld utan 

flygturism är svår att föreställa sig.
2
 Dock hävdar Dielemans att flyget inte bara släpper ut 

koldioxid, utan även kväveoxider och vattenånga som är bidragande faktorer till 

växthuseffekten. 
3
 

 

Sedan 2007 går det att klimatkompensera för de skadliga utsläppen vid flygresor och det finns 

flera organisationer att vända sig till där det går att genomföra detta. Förslag till olika 

organisationer vilka det går att klimatkompensera hos är Naturskyddsföreningen, Atmosfair, 

Green Seat, My Climate och Tricorona.
4
 En resa tur och retur till exempelvis Mallorca från 

Stockholm släpper ut cirka 1 ton koldioxid och priset för att kompensera för denna resa blir då 

cirka 13 euro.
5
 Enligt en artikel i DN skriven av Kenneth Westerlund är det 2 procent som 

klimatkompenserar hos Ving och cirka 3,3 procent hos SAS. Däremot är det 51,1 procent av 

resenärerna som klimatkompenserar hos Fritidsresor, där avgiften är fem kronor per person.
6 

 

Uppsatsens skribenter har valt att undersöka klimatkompensation vid flygresor, som är en 

tänkt åtgärd till att mildra negativa effekter på miljön. Skribenterna kommer att fokusera sig 

på hur olika företag arbetar med klimatkompensation och vilka problem och lösningar som 

berör ämnet.  

 

1.1Problembakgrund  
Jorden befinner sig i en interglaciär period, en period som befinner sig mellan två istider 

skriver Bern och Thauersköld. De menar på att istider tillhör jordens normaltillstånd och ur ett 

längre tidsperspektiv är klimatförändring ett normalt tillstånd, för 18.000 år sedan började 

jorden att värmas upp efter den 100.000 års istid som varit. Vidare skriver de att 

medeltemperaturen har ökat med cirka 10 grader och havsnivån har stigit med cirka 100 meter 

sedan dess. FN:s klimatpanel, IPCC, meddelar att medeltemperaturen under de senaste 100 

åren har stigit med 0,74 grader och att det skulle bero på människans utsläpp av växthusgaser. 

Däremot menar författarna att detta sannolikt inte är sant utan att vi människor bara påverkar 

uppvärmningen till en liten del. Enligt Bern och Thauersköld har 2010 blivit förutspått att bli 

det varmaste året i mannaminne men trots detta har temperaturen avstannat för att på nytt 

börja falla. De menar dock att det inte går att avgöra baserat på IPCC:s tioåriga dataserie, 

mellan åren 1998-2008, om temperaturens tillstånd beror på att uppvärmningen har avstannat 

eller om koldioxiden har någon påverkan på tillståndet.
7
 Även Dielemans berör detta tema då 

hon skriver att IPCC varnade jordens befolkning år 2007 för klimatförändringarna och att de 

kommer snabbare än väntat. Författaren lyfter även fram att redan idag märks dessa 

                                                             
1 Jennie Dielemans, Välkommen till paradiset: reportage om turistindustrin (Stockholm: Atlas, 2008), s. 228. 
2 Thomas Cook Airlines hemsida 100521 kl.11.40 
3 Dielemans, s. 230. 
4 Fritidsresors hemsida. Klimatkompensation 100509 kl.21.22. 
5 GreenSeats hemsida. Beräkna flygningar 100227 kl.17.18 
6 Dagens Nyheter, 2008. Här kan du klimatkompensera 100525 kl.12.18 
7 Lars Bern & Maggie Thauersköld, Chill-out: sanningen om klimatbubblan (Stockholm: Kalla kulor, 2009), 

  s. 26-27. 
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förändringar genom att ökenområden sprider sig, glaciärer och polarisar smälter, vilket bidrar 

till översvämningar och genom att vattennivån stiger, riskerar stora kustområden att hamna 

under vatten. Även korallreven dör då haven blir varmare och fler tropiska cykloner 

uppkommer, menar hon.
8
 

 

1.2 Problemdiskussion 
Kågeson skriver att till följd av en teknisk utveckling och större flygplan har den globala 

bränsleförbrukningen per säteskilometer enligt FN:s organ för luftfart, ICAO, minskat med i 

genomsnitt 1,8 procent per år under de senaste årtiondena. Han menar vidare att vid en 

förväntad årlig global passagerarökning på cirka 5 procent och fortsatt minskning i samma 

takt av flygplanens förbrukning samt rakare flyvägar och förbättrad flygledning skulle det 

kommersiella flygets bränslebehov öka med närmare 3 procent per år. Det motsvarar ungefär 

en dubblering av koldioxidutsläppen mellan 2005 och 2030. Sammanfattningsvis betyder det 

att trots de positiva förutsättningar som flyresor har kommer koldioxidutsläppen ändå att öka 

med tanke på passagerarökningen.
9
  

  

1.2.1 Vad är klimatkompensation? 

Energimyndigheten skriver att klimatkompensation innebär att frivilligt kompensera för 

utsläpp av växthusgaser som de egna handlingarna leder till.
10

 U&W är ett konsultföretag som 

verkar inom hållbar utveckling,
11

 på deras hemsida framgår det att alla kan 

klimatkompensera; individer, företag och organisationer. U&W nämner att det i huvudsak 

finns tre olika sätt att klimatkompensera, dessa är investering i förnybara energiprojekt, 

trädplanteringsprojekt eller genom att köpa utsläppsrätter som sedan dras bort från 

marknaden. De menar att investering i energiprojekt innebär att kompensera genom att 

medverka i ett projekt som producerar förnybar energi, exempelvis vindkraft, solenergi eller 

biogas. Tanken är att genom dessa projekt ska användning av fossil energi minska, anger 

U&W. Vid trädplantering ska träd, när de växer ut ta upp motsvarande mängd koldioxid som 

släppts ut av den som klimatkompenserar, förklarar de. Vidare förklarar konsultföretaget att 

utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, räknas ut genom speciella tabeller och 

databaser.
12

  
 

 
 

 Figur 1. Klimatkompensation
13

 

                                                             
8 Bern & Thauersköld, s. 228. 
9 Per Kågeson, Transporter och klimat: om koldioxid och handel med utsläppsrätter (Stockholm: SNS förlag, 

2008), s. 45. 
10 Energimyndighetens hemsida, 2007. Klimatkompensation 100524 kl.12.56 
11 U&W [you&we] – Catalyst for Good Business hemsida 100522 kl.15.23 
12 U&W [you&we] – Catalyst for Good Business hemsida. Frågor och svar 100522 kl.15.45 
13 Tricoronas hemsida. Bild, klimatkompensation. 100510 kl. 13.23 
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1.2.2 Handel med utsläppsrätter 

EU Emissions Trading Scheme, EU ETS, är ett system där alla EU-länder ska ta fram en 

nationell allokeringsplan, det vill säga en plan på hur utsläpp av växthusgaser fördelas på 

olika områden. En enhet kallas en utsläppsrätt, EUA, och motsvaras av 1 ton koldioxid . En 

ägare till en anläggning som släpper ut växthusgaser blir tilldelad en viss mängd 

utsläppsrätter, men om anläggningen minskar sina utsläpp och inte förbrukar sina 

utsläppsrätter kan de säljas vidare. Samma sak gäller om anläggningen redan förbrukat sina 

utsläppsrätter, då måste de köpa fler från den öppna marknaden. Efter en rapporteringsperiod 

kontrolleras anläggningen individuellt för att se om förbrukningen har hållit sig inom 

gränserna eller överstigits, i det senare fallet ges en böter på 40 euro per ton.
14

 

 

1.2.3 ”Välj rätt vid klimatkompensation” 

År 2007 skrev Energimyndigheten ett pressmeddelande med rubriken ”Välj rätt vid 

klimatkompensation”. Där framgår det att allt fler företag, organisationer och privatpersoner i 

Sverige frivilligt väljer att klimatkompensera för de utsläpp av växthusgaser som deras 

handlingar bidrar till. För den som vill kompensera för egna utsläpp av växthusgaser 

presenterar myndigheten två alternativa marknader; att köpa reduktionsenheter som omfattas 

av FN- eller EU-systemens regelverk eller att köpa reduktionsenheter via en oreglerad 

marknad. Myndigheten menar att den oreglerade marknaden är den del av marknaden för 

klimatkompensation som saknar kontrollsystem och transparens samt att oseriösa aktörer är 

verksamma. Energimyndigheten rekommenderar i meddelandet att den som vill kompensera 

för sina utsläpp bör använda de reduktionsenheter som omfattas av FN- eller EU-systemens 

regelverk, då de anses vara mer pålitliga.
15

  

 

Energimyndigheten menar att den snabba expansionen av marknaden för klimatkompensation 

har inneburit att den oreglerade marknaden har uppkommit där handeln med 

reduktionsenheter inte är kontrollerade, granskade eller registrerade. De fortsätter vidare med 

att det dessutom förekommer försäljning av reduktionsenheter i icke-existerande eller ens 

planerade projekt. Myndigheten skriver även att det tillämpas orimlig prissättning och 

olämpliga försäljningsmetoder. På grund av dessa faktorer menar Energimyndigheten att de 

inte kan rekommendera den oreglerade marknaden, men anger samtidigt att det kan finnas 

goda och seriösa projekt som genomförs inom denna marknad och att de bör bli möjliga att 

identifiera genom att kontrollsystem etableras.
16

  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur företag arbetar med klimatkompensation vid flygresor 

samt vilka problem och lösningar som finns för klimatkompensation. 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur arbetar reseföretag samt företag som erbjuder tjänsten med klimatkompensation 

vid flygresor? 

 

 Vilka problem och lösningar finns det för klimatkompensation? 

 

                                                             
14 Miljöbörsens hemsida. Frågor och svar. 100306 kl.15.47   
15 Energimyndighetens hemsida, 2007. Välj rätt vid klimatkompensation 100525 kl.15.32 
16 Energimyndighetens hemsida, 2007. Välj rätt vid klimatkompensation 100525 kl.15.32 
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1.4 Avgränsningar   
Skribenterna har valt att fokusera på reseföretag och företag som erbjuder tjänsten 

klimatkompensation. Skribenterna har även valt att rikta in sig på den avgift som betalas för 

en flygresa, därmed inte andra transportmedel. Dock framgår det i texten att det går att 

kompensera för andra aktiviteter än flygresor. Dessa avgränsningar anser skribenterna vara 

nödvändiga för att få en riktlinje vid insamlandet av data. Skribenterna valde att intervjua 

endast företag i Sverige eftersom de är mer tillgängliga, både ur ett rums- och ekonomiskt 

perspektiv.  

 

1.5 Definitioner/ordlista 
CO2 - koldioxid.

17
 

EUA (European Union Allowence) – en utsläppsrätt vilket motsvarar ett ton koldioxid.
18

 

EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme) – beteckningen på 

utsläppshandelssystemet inom EU.
19

 

Fritidsredor – Fritidsresor i denna uppsats innefattar hela koncernen Fritidsresegruppen. 

Gold Standard – Det är en kvalitetsmärkning som bara godtar de projekt som finns inom 

förnybar energi eller energieffektivisering. Standarden ställer ännu högre krav på den sociala 

utsträckningen av hållbarhet än andra projekt. WWF International och Greenpeace 

International är några av de sextiotal företag som har tagit fram Gold Standard.
20

 

ICAO – International Civil Aviation Organisation, FN:s organ för luftfart.
21 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – FN:s klimatpanel som etablerades 

1988. Denna vetenskapliga panel består av cirka 2500 forskare i hela världen som granskar 

den tillgängliga klimatforskningen på uppdrag av FN. När de skriver en forskningsrapport 

måste alla 2500 forskare instämma.
22

 

Klimatkompensera - Även kallad klimatneutralisering,
23

 en ekonomisk summa som betalas 

för en utsläppsrätt till exempel att vindkraft ersätter kolkraft som därmed minskar de globala 

utsläppen. Ett komplement till att vara klimatsmart.
24

  

Klimatsmart - Att vara klimatsmart innebär att ändra ett beteende och minska sina egna 

utsläpp.
25

 

Koldioxid – En gas som utgör 79 % av växthusgasutsläppen i Sverige. Koldioxid påverkar 

den globala uppvärmningen och en viss del av gasen stannar i atmosfären bara några år, en 

annan del kan bli kvar i tusentals år.
26

 

Kyotoprotokollet - I Kyoto i Japan uppkom Kyotoprotokollet 1997 under 

klimatförhandlingarna.
27

 Det finns i dagsläget en stark vilja att ta itu med 

klimatförändringsproblemet bland världens alla länder. Protokollet innebär att 

industriländerna ska minska utsläppen av sex växthusgaser: koldioxid, metan, dikväveoxid, 

fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. Utsläppen ska minska med 5 % under 

perioden 2008-2012 jämfört med 1990.
28

 

                                                             
17 Kågesson 2008, s. 172. 
18 Ibid. s. 173. 
19 Ibid. s. 173. 
20 Per Holmgren & Jessica Cederberg Wodmar, Klimatkoden, (Stockholm: Medström, 2009), s. 168. 
21 Kågeson, 2008, s. 172 
22 Holmgren & Cederberg Wodmar, s. 171. 
23 U&W [you&we] – Catalyst for Good Business hemsida. Frågor och svar 100522 kl.15.59 
24 Holmgren & Cederberg Wodmar, s. 173. 
25 Ibid. s. 173. 
26 Ibid. s. 173. 
27 Ibid. s. 175. 
28 Europa Ordlistas hemsida. Kyotoprotokollet 100429 kl.12.55 
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Onlineräknare – med detta ord menar skribenterna det hjälpmedel som erbjuds på företagens 

hemsidor för att räkna ut beloppet för den resa som ska klimatkompenseras. 

Reduktionsenhet – motsvarar ett ton koldioxid.
29

 

Tricorona – Tricorona i denna uppsats syftar både på Tricorona AB som verksamhet och den 

del av verksamheten som arbetar med klimattjänster, Tricorona Climate Partner, TCP. 

Växthusgaser – en samlad beteckning på de gaser som påverkar klimatet, framförallt 

koldioxid.
30

 

Utsläppsrätt - en enhet som ger rätt att släppa ut en viss mängd av ett ämne. Inom EU ETS 

innebär det en rätt att släppa ut ett ton koldioxid.
31

  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens första del kommer läsarna att få en chans att bekanta sig med ämnet 

klimatkompensation. Läsaren får en introduktion till ämnet och följande saker tas upp: 

problembakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställningar, definitioner och avgränsningar. 

 

I den andra delen kommer skribenterna att behandla sitt metodval och tillvägagångssätt. 

Förklaringar på hur de har jobbat under arbetets gång kommer att ges. 
 

Den tredje delen är uppsatsens teori. Där återges den teori skribenterna funnit lämplig att 

tillämpa på sitt arbete. 

 

Uppsatsens fjärde del kommer att belysa den empiri skribenterna har samlat in. Här återges en 

omarbetad version av de tre intervjuerna skribenterna utfärdade samt en illustration om 

uträkningen av klimatkompensation 

 

I den femte delen analyseras uppsatsen där teorin och empirin knyts ihop. 

 

I uppsatsens sjätte del kommer skribenterna diskutera delar utav arbetet. 

 

I sjunde delen presenteras skribenternas slutsats. 

 

Den åttonde delen exemplifierar förslag till framtida studier. 

 

Den sista delen av arbetet består av referenser och bilagor.

                                                             
29 Energimyndighetens hemsida. Reduktionsenheter vid klimatkompensation 100526 kl.11.48 
30 Per Kågeson, Miljövård till vilket pris? (Stockholm: Naturvårdsverket förlag. 2001) s. 198. 
31 Kågeson, 2008 s.173. 
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2. Metod 

 
 

2.1 Konstruktionism 
Skribenternas vetenskapliga världsbild utgår ifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Bryman 

förklarar att konstruktionism innebär att sociala entiteter betraktas som konstruerade 

föreställningar utifrån aktörers uppfattning och handlande. Han förklarar vidare att enligt 

konstruktivism ses sociala entiteter som kontinuerligt föränderliga.
32

 En annan viktig punkt 

författaren påpekar är angelägenheten av att en forskare reflekterar över sina egna värderingar 

när den bedriver vetenskaplig forskning. Han förklarar att forskaren bör vara medveten om 

hur den själv kan influera forskningsprocessen och resultatet för studien.
33

 Av detta följer 

Hartmans förklaring att det inte behöver finnas endast en sann teori om ett område. Individer 

kan klassificera och begreppsliggöra informationen de möter på olika sätt, därmed kan flera 

olika teorier skapas och fler än en teori kan vara sann. Hartman förklarar att sanningen är 

inom ramen för en teoris definitioner, han menar att sanningen inte är objektiv utan relativ 

och konstaterar därmed att konstruktionism har en relativistisk tolkning av verkligheten.
34

  

  

2.2 Hermeneutik 
Skribenterna utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt vid undersökningen. Gilje & 

Grimen poängterar relevansen för hermeneutik inom samhällsvetenskapen eftersom den 

består av datamaterial med meningsfulla fenomen, så som handlingar, muntliga yttranden och 

texter. Författarna menar att tolkningen och förståelsen av fenomen är av vikt vid hermeneutik 

och skriver att den mening ett fenomen tillskrivs varierar mellan olika aktörer.
35

 Bergström & 

Boréus förklarar vidare att vid sökandet av en texts mening bör det funderas över om texten 

tolkas på det sätt författaren avser eller om läsarna tolkar på ett annat sätt.
36

 Gilje & Grimen 

skriver att en grundtanke inom hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslöst, 

vi har en förförståelse. Det som är förståeligt och oförståeligt för en individ är beroende av 

dess erfarenheter.
37

 En annan viktig punkt som författarna berör är att inom hermeneutiken är 

meningsfulla fenomen bara förståeliga i den kontext de förekommer i samt att det är 

kontexten som tillhandahåller ledtrådar för att finna en bestämd mening för fenomenet och att 

förstå den.
38

  

 

Ytterligare en grundtanke som Gilje & Grimen tar upp är den hermeneutiska cirkeln. 

Författarna förklarar att det handlar om sambanden mellan det som ska tolkas, förförståelsen 

och det kontext som fenomenet förekommer i. De förklarar det vidare med att forskning 

består av kontinuerliga rörelser mellan helhet och del.
39

 Gummesson förklarar det genom att 
under en forskningsprocess når forskaren ständigt ny kunskap och förståelse vilket i sin tur leder 

till en ny förförståelse.40 Ödman menar att hermeneutiska cirkeln kan beskrivas som en pendling 

mellan del och helhet, där förförståelsen förändras och leder fram till nya tolkningar.41 

                                                             
32 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber ekonomi, 2002), s. 33. 
33 Bryman s.37. 
34 J. Hartman, Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori (Lund :Studentlitteratur, 2004), s. 140.  
35 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Göteborg: Daidalos, 1995) s. 176-177 
36 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys 

(Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 26. 
37 Gilje & Grimen s. 183. 
38 Ibid. s. 188. 
39 Ibid. s. 190-191. 
40 Evert Gummesson, Qualitative methods in management research (Thousand Oaks, California, Sage, 2000), s. 

70. 
41 Per-Johan Ödman, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (Lund: Studentlitteratur, 2004) s.77. 
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Skribenterna har genomgått en tolknings- och förståelseprocess under studiens gång där 

förståelsen för klimatkompensation har utvecklats. Skribenterna har fördjupat sig i ämnet genom 

tolkning av utförda intervjuer och behandlade texter, i takt med att dessa har bearbetats har 

skribenternas förståelse och förförståelse förändrats. 

 

2.3 Kvalitativ metod 
I uppsatsens undersökning har skribenterna arbetat utifrån kvalitativa forskningsmetoder. 

Eftersom skribenterna upplever att ämnesområdet i den här studien är ett relativt nytt fält har 

de funnit det svårt att ta stöd från tidigare forskning och litteratur som specifikt handlar om 

klimatkompensation. Därför har skribenterna funnit det lämpligt att anta en kvalitativ strategi 

och arbeta explorativt, då de var främmande men öppna till ämnet. Som Bryman anger att om 

en forskare är intresserad av ett tema som det inte finns någon tidigare forskning om, är det 

lämpligare att arbeta kvalitativt än kvantitativt. Detta för att det i ett sådant fall inte finns 

någon tidigare teori som hypoteser kan ställas utifrån eller som forskningen kan riktas in i, 

därför passar ett explorativt angreppssätt och kvalitativ strategi forskarens behov bättre.
42

 

Rosengren & Arvidsson delar samma tankegång med Bryman att samtalsintervjuer eller 

deltagande observationer ter sig lämpligast inom den explorativa undersökningsformen och 

även att det är viktigt att vara öppen och obunden.
43

 Att arbeta explorativt innebär för 

skribenterna att ta del av den funna informationen samt kunskapen om klimatkompensation 

och därefter kunna skapa en förståelse för ämnet. Skribenterna har sökt i katalogerna Miks, 

Libris, Greenfile, Web of Science (ISI Web of knowledge), Artikelsök och även sökmotorn 

Google där skribenterna har angett sökorden, klimatkompensation, klimatneutralisering, 

miljökompensation, miljö och turism, flyg och miljö, koldioxidutsläpp och även olika 

böjningsformer av orden samt engelska motsvarigheter. 

 

Eftersom skribenterna i början av arbetets gång endast var bekanta med uttrycket 

klimatkompensation i den utsträckningen att det betalas ytterligare en summa vid flygresor för 

att värna om miljön, kom skribenterna till insikt om att de hade begränsad kunskap om ämnet. 

Detta medförde att de var öppna till att ta till sig informationen de fick på ett relativt objektivt 

sätt. Bryman nämner att det kvalitativa angreppssättet ofta kritiseras för att forskaren kan bli 

för subjektiv i undersökningen.
44

 Dock skriver han också att om en kvalitativ forskare arbetar 

strukturerat utifrån en i förväg utformad bild av den sociala verkligheten, kan han eller hon 

begränsas vid uppfattningen av den bild som studieobjekten har av världen.
45

 Bryman hävdar 

att den kvalitativa forskningen strävar efter att inte inskränka eller begränsa undersökningarna 

utan istället formulera generella och inte specifika frågeställningar.
46

  

 

2.4 Induktiv metod 
Bryman anger att den induktiva strategin brukar förknippas med det kvalitativa synsättet.

47
 

Esaiasson förklarar att induktiv metod innebär att undersökningen har sin utgångspunkt i 

empirin.
48

 Detta är något som även Johannessen & Tufte skriver om och förklarar att 

forskaren börjar med att samla in data för att sedan hitta mönster som kan leda till teorier eller 

                                                             
42 Bryman s. 39. 
43 Karl Erik Rosengren & Peter Arvidson, Sociologisk metodik (Malmö: Liber, 2002) s. 90. 
44 Bryman s. 269. 
45 Bryman s. 267. 
46 Bryman s. 268. 
47 Bryman s. 23. 
48 Peter Esaiasson, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: Norstedts  

    Juridik, 2007) s. 124. 
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generella begrepp.
49

 Det induktiva angreppssättet innebär alltså att teorin är ett resultat av 

empirin, som Bryman skriver.
50

 Skribenterna utgår från en induktiv metod då det empiriska 

materialet styr undersökningen. Detta har skribenterna gjort för att de fann det lämpligast för 

det ämnesområde undersökningen handlar om, då klimatkompensation är ett relativt nytt 

ämne för dem då de inte har funnit konkreta vetenskapliga teorier. 

  

2.5 Primärdata och sekundärdata 
Det finns olika slags data som används inom kvalitativa undersökningar, skriver Johannessen 

& Tufte. Ett slag är den data som samlas in genom forskarens initiativ i samband med dennes 

undersökning, menar författarna. Detta kan vara forskarens anteckningar från observationer 

eller intervjuer, utskrifter av intervjuer, ljud- och bildinspelningar från observationer eller 

intervjuer, förklarar författarna. Johannessen och Tufte beskriver vidare att det finns en annan 

typ av data som är oberoende av om en undersökning genomförs eller inte, de uppkommer 

inte till följd av forskarens initiativ eller aktivitet. Sådana data kan vara texter i form av 

politiska dokument, böcker, brev, tidningsartiklar, bilder, teve- och radioprogram, tillägger 

författarna.
51

 De primärdata som skribenternas undersökning innehåller har de samlat in 

genom intervjuer med företagen Tricorona, Ticket, och Fritidsresor. Som sekundärdata har 

skribenterna använt sig av böcker, tidningsartiklar och virtuella källor, detta har skribenterna 

gjort för att bredda sin kunskap och få nya infallsvinklar 

 

2.6 Urval 
Johannessen & Tufte skriver att strategiskt urval innebär att forskaren själv medvetet väljer 

vem som ska delta i en undersökning. Författarna menar att valet av deltagarna baseras på 

lämplighet.
52

 De företag skribenterna fann lämpliga för studien är reseföretag och andra 

företag vars verksamhet erbjuder tjänsten klimatkompensation. Skribenterna kontaktade 

företagen via e-post och telefon, och sammanlagt kontaktades 13 kontaktade företag men de 

fick endast möjlighet att intervjua tre. Skribenterna fann Tricorona lämpligt eftersom företaget 

arbetar med klimatkompensation och även samarbetar med reseföretag. Reseföretagen Ticket 

och Fritidsresor var intressanta för undersökningen eftersom att båda erbjuder 

klimatkompensation till sina kunder och att de även själva klimatkompenserar.  

 

De undersökta företagen är:  

 Fritidsresor, Jim Hofverberg, informationschef.  

 Ticket, Marie Johansson, ansvarig för grupp och konferens.  

 Tricorona, Per Egstam, ansvarig för klimatneutralisering och verkställande 

direktör på Tricorona Climate Partner. 

 

De andra kontaktade företagen är: Apollo, Carlson Wagonlit, Expedia, Fritidsresor, Inca 

Tours, Jambo Tours, Malmö Aviation, Norwegian, Resia, SAS, Ticket, Tricorona, Turkish 

Airlines. 

 

 

                                                             
49 Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003) s. 

35. 
50 Bryman s. 22.  
51 Johannessen & Tufte s. 87. 
52 Ibid. s. 84. 
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2.7 Intervju 
Intervjun med Fritidsresor utfördes via e-post eftersom att det var på det villkoret företaget 

kunde delta i undersökningen. Intervjuerna med Ticket och Tricorona gjordes genom 

samtalsintervjuer på respektive arbetsplats.  

 

Skribenterna har genomfört semi-strukturerade intervjuer i undersökningen. Denna metod har 

föredragits eftersom att skribenterna ville ha ett visst manus att gå efter vilket skulle hjälpa 

dem att leda intervjun och kunna hålla fokus. Samtidigt ville skribenterna inte låsa 

intervjuerna i ett enda spår då de var intresserade av att kunna utveckla samtalet och ställa 

ytterligare frågor om så skulle behövas. Bryman beskriver en semi-strukturerad intervju som 

att forskaren har en lista över teman, en intervjuguide, som ska beröras under samtalet. Vidare 

menar författaren att frågorna i intervjuguiden inte behöver ställas i den ordning som de står i 

och frågor utöver de som finns med i listan kan ställas. Intervjupersonerna är fria att 

formulera sina svar på sitt eget sätt, skriver Bryman.
53

 Skribenterna har arbetat genom att i 

förväg skriva upp de frågor som de funnit relevanta inför intervjun, men samtigit har det dykt 

upp nya frågor under samtalen som de tog upp. Vissa frågor var mer specifika än andra men 

fortfarande har skribenterna låtit intervjupersonerna utforma sina egna svar. Det har varit 

önskvärt för skribenterna att försöka att inte ställa ledande frågor eftersom att de inte ville 

påverka och begränsa de möjliga svaren. De har även varit öppna med att få ta del av ny 

information och låtit de intervjuade själva tillägga det de tycker är viktigt inom 

ämnesområdet. 

 

Intervjuerna pågick under cirka 30 minuter och skribenterna valde att spela in intervjuerna 

med hjälp av en ljudinspelare. Skribenterna fann tidsomfånget för intervjuerna lämpligt 

eftersom att det dels hann ställas tillräckligt med frågor inom tidsramen och dels för att de 

ansåg att det skulle bli svårare att få möjlighet till intervjutillfällen om de hade krävt att 

företagen skulle avsätta mer tid för undersökningen. För att sammanställa ljudinspelningarna 

lyssnade skribenterna på samtalen och skrev ner intervjupersonernas svar i deras egna ord, 

därifrån bearbetades det fram en text som kunde användas för vidare bearbetning. 

Anledningen till inspelning var att skribenterna skulle kunna lyssna på samtalen i efterhand 

för att inte missa något viktigt. Det gjorde även att skribenterna kunde ha bättre kontakt med 

intervjupersonerna samt förstå samtalen bättre då det inte behövdes läggas ner större 

koncentration på att anteckna 
 

 

2.8 Etiska riktlinjer 
För att undersökningen ska kunna gå etiskt rätt till har skribenterna valt att följa de tre 

riktlinjerna som Kvale skriver om, Informerat samtycke, Konfidentialitet och Konsekvenser.
54

 

Författaren skriver om vikten att undersökningspersonerna bör informeras om 

undersökningens syfte samt vilka risker och fördelar det innebär att delta i ett 

forskningsprojekt. Han beskriver även att deltagandet ska vara helt frivilligt och att rätten att 

dra sig ur när som helst ska finnas.
55

 För att minimera risken till att undersökningspersonerna 

skulle vara inkorrekt informerade, klargjorde skribenterna syftet två gånger för dem, en vid 

tillfrågan om intervju och den andra vid själva intervjutillfället. Det ställdes inga personliga 

frågor till intervjupersonerna i inspelningen för att det inte hade någon relevans för 

undersökningen. Skribenterna informerade dem om att inspelningen endast kommer att vara 

                                                             
53 Bryman s. 301. 
54 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 107-111. 
55 Kvale s. 107. 
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tillgänglig för de som genomför denna forskning. Kvale beskriver att konfidentialitet i 

forskningen innebär att privata data om undersökningspersonernas identitet inte bör 

redovisas.
56

 Dock har skribenterna i denna studie, med tillåtelse av undersökningspersonerna, 

angett både namn och position då de funnit det relevant för studiens trovärdighet. Den sista 

riktlinjen konsekvenser, som Kvale även kallar fördelaktighet, innebär risker och fördelar som 

undersökningspersonerna kan utsättas för.
57

 Skribenterna finner dock inga nämnvärda risker 

eller fördelar varken för undersökningspersonerna eller för deras företag genom att ingå i 

undersökningen. 

 

2.9 Metod- och källkritik 
Bryman föreslår fyra kriterier när det gäller bedömningen av dokumentens kvalitet: 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Han menar att kriterierna sätter 

vikt på om materialet är äkta, fri från förvrängningar, typiskt för sin kategori samt om det är 

tydligt och begripligt.
58

 När skribenterna valde källor var de medvetna om dessa faktorer och 

att källor från Internet och tidningsartiklar kan ge en skev bild i vissa fall. Som Bryman 

skriver, är internet lättillgängligt för alla och vem som helst kan ha tillgång till att skriva. Det 

är svårt att veta om personen som skriver besitter den nödvändiga kunskap för det ämnet som 

skrivs om.
59

 Därför försöker skribenterna vara kritiska när källor väljs, genom att de har 

försökt att jämföra och granska sekundärdata för att vara säkra på dess äkthet. Dock har 

skribenterna upplevt att det har varit en utmaning att hitta väsentliga källor med liknande 

information. De upplever även att vissa källor har varit svåra att tolka då språket har innehållit 

begrepp som, för skribenterna som är nyinsatta i ämnet, har varit svåra att förstå.  Därmed har 

det uppstått komplikationer vid översättning av dessa källor. 
 

Skribenterna är medvetna om att inspelning av intervjuer kan påverka intervjupersonernas 

inställning. Bryman skriver att intervjupersonerna kan bli oroade eller medvetna om att deras 

ord kommer att finnas kvar även efter samtalet och att detta kan påverka innehållet av 

intervjun.
60

 Skribenterna upplever att denna procedur vid intervjutillfällena inte uppfattades 

som ett störningsmoment av intervjupersonerna, detta kan bero på att de redan vid 

bestämmelsen av ett intervjumöte frågade om samtalen fick spelas in och därmed kunde 

personerna ta ställning redan innan och vara förberedda. Dock finns risken att 

intervjupersonerna är försiktiga med vad de uttalar sig om och strävar efter att representera 

företaget på bästa sätt. 

 

Skribenterna önskar att undersökningsurvalet hade varit bredare eftersom fler intervjupersoner 

kunde ha gett fler infallsvinklar. Dock anses att den empiri som har framgått är tillräcklig för 

att kunna analysera och dra slutsatser om ämnesområdet. 

  

                                                             
56 Kvale s. 109. 
57 Ibid. s. 110. 
58 Bryman s. 357. 
59 Ibid. s. 366. 
60 Ibid. s. 311. 
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3. Teori 
 

 

3.1 Hållbar utveckling 
Hall skriver att turism är intimt förknippat med frågor om hållbar utveckling. Han tar upp att 

från sent 1980-tal har det skett en explosion av texter och artiklar samt kurser som berör 

hållbara former av utveckling, samt om att mildra och hantera turismens oönskade effekter. 

Trots överflöd av diskussioner om hållbar turism är det svårt att finna lösningar på de problem 

som turismen skapar, menar han. Författaren påstår även att det kan hävdas att turism inte är 

ett bekymmer i jämförelse med andra problem som globala klimatförändringar, avskogning, 

minskad biologisk- och kulturell mångfald, fattigdom och ekonomisk omstrukturering. Dock i 

själva verket, menar Hall, med tanke på turismbranschens storlek och antal personer i rörelse 

runt om i världen är turismen en bidragande faktor till dessa omständigheter.
61

  

 

Hållbar utveckling är allas angelägenhet, menar Hall. För att kommande generationer ska 

kunna möta sina behov i framtiden som människor gör idag måste hållbar utveckling finnas.  

Vidare skriver författaren att hållbar utveckling påverkar det vardagliga livet trots att 

människor inte inser det.
62

 

 
 

Figur 2. Hållbar utveckling63  

Hall skriver att hållbar utveckling och turism är två viktiga faktorer som måste överlappa 

varandra för att en hållbar turismutveckling ska kunna finnas och den är en undergrupp av 

både turism och hållbar utveckling (Se figur 2). Han poängterar dock att hållbar 

turismutveckling och hållbar utveckling inte är samma sak då den huvudsakliga skillnaden 

mellan de två begreppen är själva omfattningen. Vidare förklarar författaren att hållbar 

turismutveckling avser endast hållbarhetsbegreppen på turistnäringen vilket inkluderar 

sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter, medan hållbar utveckling innefattar en 

bredare skala som består av alla aspekter av mänskligt samspel med jordens miljö.
64

 

 

Vid undersökningar av hållbar utveckling och hållbar turismutveckling är det främst intressant 

att se förändringar som sker, påpekar Hall. Med förändringar menar han förflyttningen från en 

situation eller ett tillstånd till ett annat, men huruvida en sådan övergång är positivt eller 

negativt beror på hur de ursprungliga kriterierna vid förändringen mäts. Författaren tar även 

                                                             
61 Colin Michael Hall, Tourism planning: policies, processes and relationships (England: Pearson/Prentice Hall, 

Harlow, 2008) s. 19. 
62 Hall, 2008, s. 20. 
63 Ibid, s. 27. 
64 Ibid, s. 27. 
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upp att liksom de centrala aspekterna i hållbar utveckling har effekterna av turismen blivit 

indelade i tre huvudkategorier: miljö (med hänvisning till den fysiska eller naturliga miljön), 

sociologi och ekonomi. Dessa kategorier utesluter inte varandra och har en betydande grad av 

överlappning, men de fungerar som värdefulla redskap gällande diskussionen av turismens 

effekter och dess utvärdering, skriver Hall.
65

  

 

 

3.2 Turismens effekter 
Ekoturism är ett exempel som Hall skriver om, det ses som ett medel för att bevara ekologisk 

mångfald genom att anta ett högre ekonomiskt värde för att skydda växt- och djurarter som 

annars riskerar att utnyttjas på andra sätt. Trots detta har turismen orsakat förlust av arter och 

livsmiljöer genom boende, attraktioner och utveckling av infrastrukturen, menar han. En av de 

mest angelägna frågorna inom turismen är verksamhetens påverkan på en destination gällande 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, anger författaren och fortsätter med att dessa 

förhållanden kan anses som milda då största miljöpåverkan kan i själva verket vara vid resan 

till en destination.
66

  

 

Vid strävan efter att bedöma effekterna av turismen är det viktigt att identifiera de rumsliga 

och tidsmässiga aspekterna för att kunna ta hänsyn till hela processen för resan, skriver Hall.
67

  

I en annan bok skriver författaren att en turistresa består av fem steg, vardera med egen 

rumslig och tidsmässig aspekt samt psykologiska dimensioner för resenären:
68

 

 

1. Beslut att resa från hemmet 

2. Resor till destinationen  

3. Verksamhet på destinationen 

4. Resa från destination  

5. Resminnen i hemmiljö 

 

Med tanke på detta förhållande, menar Hall, kan det tyckas logiskt att vid bedömningen av 

turismens fulla effekt inom den tidsmässiga och rumsliga aspekten bör även analysen av 

effekterna börja från att en turist lämnar hemmet till när den kommer tillbaka. Dock håller sig 

de flesta studier av turismens effekter på en plats- eller destinationsnivå, detta innebär att 

vissa av de mer omfattande effekterna av turismen kan förbises, anger författaren. Gössling et 

al. skriver i detta hänseende att mer än 97 procent av den energi som används av turister var 

ett resultat av flygresor till och från destinationen.
69

  

 

3.3 Miljö och attityd 
Westphal Jarnmark skriver att bristen på kunskap är det ett hinder för att utveckla 

miljövänligare teknologier. Hon skriver även att transportsektorn står inför ett tryck från deras 

kunder och menar att företagets verksamhet styrs av kundernas ekonomiska överväganden.
70

 

                                                             
65 Hall, 2008, s.27-28. 
66 Ibid. s. 19. 
67 Ibid. s. 33. 
68 Colin Michael Hall, Tourism: rethinking the social science of mobility (Harlow: Pearson/Prentice Hall, 2005)    

    s. 62. 
69 Stefan Gössling et al. Ecological footprint analysis as a tool to assess tourism sustainability Ecological   

    Economics (Elektronisk källa, 2002) s.208. 
70 AgnetaWestphal Jarnmark, Factor 10 Opportunities and Obstacles - A Swedish Perspective (Stockholm: 

Elanders Gotab, 2000) s. 112. 
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Författaren förklarar vidare att människors attityder och värderingar är avgörande för 

miljöutvecklingen.
71

 Även Mårtenson betonar problemet med att konsumenterna styr utbudet. 

Ett exempel hon tar upp är att konsumenterna väljer Ryanair som flygbolag i semestertider på 

grund av det låga priset eftersom de då är privatresenärer och inte affärsresenärer, deras mål 

är semesterresor och inte affärsresor vilket påverkar den privata ekonomin.
72

 

 

Nihlgård et al. talar om kopplingen mellan människors värdegrunder och miljön. Författarna 

menar att de utmaningar människor står inför, ur ett miljöperspektiv, är skapade av de själva 

och måste också åtgärdas av de själva. Nihlgård et al. nämner att människor fortfarande inte 

inser att klimatförändringar som sker är orsakade av människan. Författarna förklarar vidare 

att människans inställning till sig själv, naturen, miljön och klimatet avgör hur de agerar och 

vilka åtgärder de tar.
73

  

 

 

3.4 Marknadskommunikation 
För att uppnå en effektiv reklam måste det utgås ifrån individens känslor, anser Hedlund & 

Johannesson.
74

 Författarna menar att människans känslor ständigt påverkar förnuftet och 

därmed måste både förnuftet och känslorna övertygas,
75

 Detta är något som även Mårtenson 

skriver om, då hon poängterar att känslorna spelar en viktig roll vid de beslut konsumenten 

fattar för de mål som den strävar efter.
76

 Vidare förklarar hon att det är känslorna som bidrar 

till att människor uppmärksammar relevanta aspekter för dem.
77

 Författaren menar att 

människor agerar på ett visst sätt i och med sina motiv och att dessa motiv påverkar 

människans beteende vilket inkluderar konsumtion och inköp. Individer som är omotiverade 

har inga intentioner att agera då de saknar drivkraft till detta, skriver Mårtenson och fortsätter 

med att förklara att en marknadsförare måste motivera kunden att köpa en produkt genom att 

få konsumenten att inse värdet av den.
78

  

 

Hedlund & Johannesson tar upp vikten av företagens ansvar för miljön, om företaget anses 

vara likgiltigt inför denna fråga kan de lätt förlora allmänhetens förtroende.
79

 Mårtenson 

förklarar att när en konsument upplever att något är osäkert blir beslutet riskfyllt då det kan 

innebära negativa konsekvenser på grund av ett felaktigt beslut. Hon menar att konsumenter 

inte vill uppleva några svårigheter när de ska uppnå sina mål och de vill heller inte uppleva att 

de tar stora risker för att uppnå målen då det kan leda till att de avstår från handlingen.
80

  

 

 

 

 

 

                                                             
71 Westphal Jarnmark, s. 128. 
72 Rita Mårtenson, Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten (Lund: Studentlitteratur, 2009), 

s. 187. 
73Bengt Nihlgård, Bramryd, Torleif, Persson Torsten (red.), Persson, Christel (red.) Klimat och miljöstrategi i ett 
samlat perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 247-248. 
74 Stefan Hedlund & Kurt Johannesson, Marknadsretorik: en bok om reklam och konsten att övertyga 

(Stockholm: SIFU, Borås, 1993), s. 150. 
75 Hedlund & Johannesson, s. 144. 
76 Mårtenson, s. 127. 
77 Ibid. s. 129. 
78 Ibid. s.157. 
79 Hedlund & Johannesson, s.159. 
80 Ibid. s.146. 
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Människor fastställer sina mål genom att ta hänsyn till information från omgivningen, skriver 

Mårtenson.
81

 Vidare nämner hon att konsumenternas mål i mycket hög grad påverkar deras 

produktval. Människor är något genom vad de gör, vilket kräver att de har något.
82

  

Ratneshwar et al. beskriver målen på olika nivåer efter vilken typ av mål det är: 

 

 
 

                      Figur 3. De sex målnivåerna83  

 

 Being- innebär individens värden och livsteman (life theme & values, life projects) 

vilka motsvarar vem personen försöker vara. 

 Doing - beskriver aktuella frågor (current concerns) och konsumtionsavsikter 

(consumption intentions). Det som upplevs som meningsfullt för en individ, där hon 

eller han vill vara engagerad i vissa aktiviteter och uppgifter. Det den gör leder till en 

idealbild av sig själv. 

 Having - representerar sökta fördelar (benefits sought) och preferenser för olika 

egenskaper hos tjänster och produkter (feature preferences). Att ha är det mål som 

individen vill uppnå, till exempel genom att införskaffa sig produkter och tjänster.
84

 

 

 

 

  

                                                             
81 Hedlund & Johannesson, s.151 
82 Ibid. s.150 
83 S. Mick Ratneshwar, G. David & Cynthia Huffman, Why of Consumption: Contemporary Perspectives on   

   Consumer Motives, Goals and Desires (New York, Routledge, 2000), s. 14. 
84 Ratneshwar et al. s. 13-19. 
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3.5 Trovärdighet för klimatkompensation 

Gössling et al skriver att klimatkompensation för flygresor skulle ursprungligen endast 

garanteras av de återförsäljare eller andra företag som erbjuder tjänsten.
85

 Broderick skriver 

att återförsäljare hävdade att resultaten av klimatkompensation var "verkliga, verifierbara och 

permanenta", men begreppet saknade fortfarande trovärdighet. Tillgången till information om 

klimatkompensationsprocessen var svår för kunderna, menar han och tillägger att processen 

gick i huvudsak bara till på ett sätt; konsumenten betalade för en tjänst utan att få en 

bekräftelse på det eller ha möjlighet att kontrollera genomförandet. Broderick tillägger att 

granskningen inte alltid utfördes av oberoende organisationer och granskningsrapporterna var 

inte alltid heller tillgängliga för allmänheten.
86

 Dessa problem och frågor om det bestående 

och långsiktiga ansvaret för återförsäljare som erbjöd klimatkompensation ledde till kritik i 

nyhetsmedia.
87

 

 

Brodrick skriver om att återförsäljare av klimatkompensation erbjuder vanligtvis en 

utsläppsräknare på sin hemsida att ge vägledning om en lämplig mängd av krediter som ska 

köpas för att "neutralisera" bidrag till klimatförändringarna i en viss verksamhet.
88

 En 

undersökning av onlineräknare, som Gössling et al utförde, visade att summan mellan 

återförsäljare skilde avsevärt även då sträckan och utsläppen per person och kilometer var 

desamma.
89

 När priset varierar per ton koldioxid, kan en möjlighet till förvirring bland 

konsumenterna uppstå då det som presenteras är betydande för konsumenternas förtroende.
90

  

  

                                                             
85 Stefan Gössling, Voluntary carbon offsetting schemes for aviation: efficiency, credibility and sustainable 

tourism (Journal of Sustainable Tourism 15 (3), 2007), s. 236. 
86John Broderick, Climate change and aviation: issues, challenges and solutions (London: Earthscan, 2009), s. 

333. 
87 Muir, H. 2004; Elgin, B. 2007; Harvey, F. & Fidler, S. 2007 
88 Broderick, s.338. 
89 Stefan Gössling, Voluntary carbon offsetting schemes for aviation: efficiency, credibility and sustainable 

tourism (Journal of Sustainable Tourism, 15 (3), 2007), s. 234. 
90 Broderick, s.339. 
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4. Empiri 
 

4.1 Tricorona AB 
Tricorona AB är en verksamhet som bedrivs inom den miljörelaterade marknaden med fokus 

på utsläppshandel, klimattjänster och mäkling. Tricorona Climate Partner, TCP, är den del av 

verksamheten som arbetar med klimattjänster.
91

 TCP har under år 2008 etablerats som en 

världsledande aktör inom frivillig klimatkompensation. Deras affärsidé är att erbjuda företag, 

organisationer och privatpersoner en komplett tjänst, från beräkning av klimatpåverkan till 

leverans av utsläppsrätter enligt kundens krav.
92

  

  

Tricoronas mest betydande miljöaspekt inom deras egen verksamhet är klimatpåverkan 

från resor. I andra hand kommer klimatpåverkan från energianvändning i deras egna lokaler. 

De viktigaste åtgärderna för att minimera dessa utsläppskällor är deras resepolicy, som är 

inriktad mot att minska resandets klimatbelastning, samt deras energipolicy, som innebär att 

de alltid väljer energi från förnybara källor i länder där detta är möjligt.
93

  

 

4.1.1 Framtagning av klimatprogram 

På Tricorona intervjuades Per Egstam, ansvarig för klimatneutralisering och verkställande 

direktör på Tricorona Climate Partner. Han säger att det finns ett intresse från reseföretag att 

samarbeta med Tricorona när det gäller klimatkompensation. Alla reseföretagen som 

samarbetar med dem erbjuder i sin tur sina kunder tjänsten klimatkompensation. Egstam 

berättar att de tar fram ett klimatprogram, en process, som tar lång tid. Detta program börjar 

med att beräkna ett företags belastning på klimatet, sedan försöks belastningen reduceras 

genom att ta fram andra alternativ, till exempel en tågresa till Göteborg istället för en flygresa. 

Här är det även viktigt, menar Egstam, att se till individens medvetenhet, till exempel att välja 

en miljövänlig bil vid bilköp eller att välja ekologiska produkter vid inköp. Vidare 

kompenseras den belastning som görs, där pengarna går till ett projekt som är certifierat av 

FN. Till sist kommunicerar Tricorona med företagen och följer upp utvecklingen. Vikten 

ligger i att ändra kundernas beteende, och tala om vad de kan göra för att minska 

klimatpåverkan. Om alla ställer krav på varandra att vara mer miljövänliga påverkas flera och 

det blir en domino/lavineffekt, säger Egstam. 

 

Egstam nämner även att de inte är nöjda med svenska folkets insats som görs idag för 

klimatkompensation, då det fortfarande är väldigt få som kompenserar. Han säger att det är en 

liten marknad idag fast att den har ökat, men de är aldrig nöjda trots att det utvecklas positivt. 

Han tycker även att insatsen kan förbättras då de vill att fler ska förstå processen som krävs 

för att klimatkompensera.  

 

4.1.2 Tricoronas projekt och insatser 

Vid klimatkompensation med Tricorona får kunden själv välja vilket projekt som 

kompensationsbeloppet ska gå till. Pengarna går till ett projekt, till exempel reducering av 

metangas från en soptipp eller att bränna gruvgas. Vidare upplyser Egstam skribenterna om 

att enligt Kyotoprotokollet är det endast tillåtet att kompensera till ett befintligt projekt. Ett 

kvitto erhålls på det som köpts med ett serienummer som sedan inte går att säljas vidare. 

Tricorona arbetar har med 200 projekt varav cirka 100 är godkända just nu. Egstam förklarar 

                                                             
91 Tricoronas hemsida. Verksamheten 100519 kl.17.23 
92 Tricoronas hemsida. Tricorona Climate Partner 100519 kl.17.39 
93 Tricoronas hemsida. Sustainability 100519 kl.17.56 
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kortfattat hur ett projekt kan gå till, först skapas ett vindkraftverk och ett år senare gör FN en 

utvärdering för att se hur mycket klimatnytta det gjorde. 

 

Tricorona erbjuder alla personer att klimatkompensera berättar Egstam, men riktar in sig mer 

på affärsresenärer för att det inte är lönsamt med privatresenärer. Han anser att privatpersoner 

inte är tillräckligt medvetna om att klimatkompensation finns. Författarna Per Holmgren och 

Jessica Cederberg Wodmar har skrivit boken ”Klimatkoden”, för att få det svenska folket att 

bli mer medvetna.  De har vänt sig till Tricorona för att i första hand klimatkompensera boken 

och för att få hjälp att försöka nå ut till fler människor. Vissa tror att klimatkompensation bara 

innebär att plantera ett träd i Afrika, säger Egstam. 

 

Tricorona fokuserar sig på att upplysa företag om sin verksamhet, de söker ständigt nya 

företag att samarbeta med. De annonserar i media, deltar i seminarier, så mycket de kan. På 

frågan hur de kan utveckla sitt eget arbete säger Egstam att det alltid går att utveckla men att 

de redan är väldigt duktiga. De hjälper företag att ta fram en klimatstrategi och hur deras 

kunder kan bli mer klimatmedvetna. Förra året blev de utsedda till bäst i världen, och mest 

trovärdiga. 

 

4.1.3 Problem med klimatkompensation 

Egstam pekar ut några utav de problemen idag med klimatkompensation. Det är besvärligt att 

klicka sig fram på hemsidor, det är ganska dyrt att klimatkompensera och därför gör inte 

privatpersoner det, säger han. Jämfört med andra bolag är Tricorona fem gånger dyrare, för de 

fokuserar även på vattenånga och inte bara koldioxidutsläpp, vilket flygföretagen gör, 

fortsätter Egstam. FN och dess klimatpanel, IPCC, står bakom Tricorona och Gold Standard, 

vilken är den bästa standarden, påpekar Egstam. Det största problemet dock är att det är för 

billigt att resa, anser Egstam och tycker att klimatkompensation borde ingå i resepriset. 

 

4.1.4 Lösning till ett bättre klimat 

Egstam anser att var och en ska vara medveten om ens egna handlingar för att få en annan syn 

på sin miljöpåverkan. Tricorona själva reser så lite som möjligt och kompenserar för allt de 

gör. De har kontor i Peking och Singapore för att få närmare till sina projekt och låta bli 

resandet. Egstam tillägger att det inte går att undvika allt, men om Tricorona till exempel åker 

taxi har de avtal med miljövänliga taxibolag. Det är viktigt att människor är medvetna om hur 

deras klimatpåverkan räknas ut, tillägger Egstam. Han tror även att det kommer att bli dyrare 

att flyga om 10 år, då oljepriset kommer att höjas, men även klimatkompensation kommer att 

vara en bidragande faktor. Egstams syn på Fritidsresors 5+5 kronor (se nästa avsnitt) är att det 

är bättre än ingenting, men att det inte hjälper mer än att åka upp i luften. 

 

4.2 Fritidsresor 
Fritidsresegruppen är en nordisk koncern med researrangörer i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland. Huvudarrangörer är Fritidsresor i Sverige, Star Tour i Norge och Danmark samt 

Finnmatkat i Finland. Gruppen tillhandahåller även resor genom TEMA och Nazar. I bolaget 

ingår charterflygbolaget TUIfly Nordic. Sedan år 2007 ingår Fritidsresegruppen i världens 

största resekoncern, TUI Travel PLC, som är ett nätverk av europeiska reseföretag. TUI 

Travel PLC har över 30 miljoner kunder om året och resor till flera destinationer från mer än 

25 länder. Sammanlagt jobbar 50 000 personer inom TUI Travel PLC.
94

 

 

                                                             
94 Fritidsresors hemsida. Om företaget 100510 kl. 14.13 
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Hållbar turism är något som engagerar hela koncernen. Fritidsresegruppens ägare TUI Travel 

PLC har hållbarhet som ett av sina huvudfokusområden. Dessutom har Fritidsresegruppen 

som ett av tre huvudmål att vara ledande inom miljöfrågan i Norden och har inrättat hållbar 

utveckling, det vill säga klimat, miljö och socialt ansvar, som ett av deras fokusområden.
95

 

Fritidsresegruppens engagemang och arbete för hållbar utveckling rör bland annat miljö med 

fokus på klimatpåverkan.
96

 Ett utav klimatmålen för koncernen är att från år 2007-2008 

minska bränsleförbrukningen per passagerarkilometer inom TUIfly Nordic med tio procent 

till år 2014-2015.
97

 Charterflyget betyder mycket för miljön då det anses vara ett 

miljövänligare alternativ till reguljärflygen. En charterresenär påverkar miljön upp till hälften 

så mycket som en reguljärresenär då flygen är fullsatta och har maximalt antal säten, men 

dessutom går de direkt till destinationen.
98

 

 

Fritidsresor kallar sin tjänst som ger möjlighet till att ge ett bidrag till klimatet för 

"Klimatbidrag 5+5:-". Deras resenärer kan vid bokningen av resan lägga ett frivilligt 

klimatbidrag om fem kronor som Fritidsresor sedan dubblerar. De pengar som Fritidsresor 

samlar in för klimatkompensation går till utvalda klimatprojekt som drivs av organisationen 

Atmosfair.
99

  
 

4.2.1 Fritidsresors insatser för miljön 

Skribenterna har intervjuat Jim Hofverberg, informationschef på Fritidsresor. Han säger att de 

uppfattar att människors medvetenhet till klimatkompensation tyvärr är i allt för liten 

utsträckning, men att medvetandegraden ökar ständigt fast dessvärre inte viljan att 

kompensera. Fritidsresor riktar in sig på privatpersoner eftersom att de är en charterarrangör 

som säljer semesterresor. De utbildar alla anställda kring miljö, klimat och socialt ansvar, alla 

anställda ska innan utgången av 2010 ha genomgått denna utbildning. De personer som inte 

kan delta fysiskt erbjuds dock en webbutbildning i frågorna. Fritidsresor har en neutral 

inställning till vad det gäller om kunder eller företagets anställda vill kompensera sin resa 

eller inte. De gör allt de kan för att minimera koldioxidutsläppen som orsakas av 

verksamheten. De har miljöcertifierat sitt flygbolag och deras största hotell som flest kunder 

bor på, de arbetar hårt med att minska energiförbrukning inom alla delar av företaget och de 

ställer krav på alla hotell att göra detsamma, säger Hofverberg.   

 

För att få kunderna att klimatkompensera säger Hofverberg att Fritidsresor informerar och 

upplyser sina kunder. Vid bokning av resa på deras hemsida finns klimatkompensation som 

tillval och vid säljsamtal på telefon erbjuds kunderna att lämna ett klimatbidrag. De har även 

tävlingar för säljarna om vem som lyckas sälja flest klimatbidrag eller klimatkompensationer. 

Han tillägger även att på grund av rådande lagstiftningar får de inte ha klimatbidrag (eller 

andra erbjudanden) ikryssat som förval vid bokningar där kunden måste välja bort detta vid 

bokning, annars hade det varit en bra lösning för att få fler att klimatkompensera. 

 

Hofverberg anser att man alltid kan utveckla det egna arbetet med klimatkompensation 

ytterligare. De har redan börjat titta på hur de kan förstärka informationen och förändra den.  

Men han menar att det inte hjälper hur mycket de informerar kunderna utan att det är i 

slutänden varje enskild individ som måste göra ett aktivt val utifrån dennes egen inställning, 

kunskap och förmåga. 

                                                             
95 Fritidsresors hemsida. Arbetsmodell 100510 kl. 14.20 
96 Fritidsresors hemsida. Policy 100510 kl.14.31 
97 Fritidsresors hemsida. Klimatmål 100510 kl.14.45 
98 Fritidsresors hemsida. Miljö 100510 kl.15.13 
99 Fritidsresors hemsida. Klimatbidrag 100510 kl. 16.54 
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4.2.2 Fritidresors projekt 

Pengarna för klimatkompensation hos Fritidsresor går till utvalda projekt i organisationen 

Atmosfair och Hofverberg förklarar valet av organisation att de sökte efter en seriös aktör 

som skulle förvalta deras pengar. De kontaktade miljöprofessorn Stefan Gössling vilken i sin 

tur rekommenderade Atmosfair som den organisation som har hårdast kontroll av projektens 

genuinitet och största öppenhet vad gäller projektpengarnas hantering. Hofverberg anger att 

de är mycket nöjda sitt val av organisation. Sedan samarbetet med Atmosfair inleddes har det 

tillkommit fler organisationer och sätt att investera pengarna från klimatbidraget, fortsätter 

Hofverberg och menar att det kan vara tid för en översyn. 

 

4.2.3 Klimatkompensation och Klimatbidrag 

Hofverberg poängterar att det finns en skillnad mellan klimatkompensation och klimatbidrag. 

Vid klimatkompensation betalar kunden för hela sin resa, medan vid klimatbidrag 

kompenserar kunden endast för en del av resans utsläpp. Om kunden betalar 5 kronor i 

klimatbidrag betalar även Fritidsresor lika mycket, men om kunden kompenserar för sin 

flygresa utöver bidraget tillägger inte Fritidsresor några pengar. Han fortsätter med att de inte 

har någon statistik över full klimatkompensation eftersom att detta görs genom andra aktörer 

som är professionella inom detta område. Vad gäller klimatbidraget 5+5 kronor så rör det sig 

om 45-50 procent av kunderna som bidrar. 

 

4.2.4 Svårigheter vid klimatkompensation 

Hofverberg anser även att kundernas klimatkompensation kan förbättras, men att det tyvärr är 

den allmänna attityden kring klimatfrågor och ekonomin hos varje enskild kund som styr. 

Exempelvis SAS som erbjuder sina kunder att klimatkompensera 10 kronor har endast 1-2  

procents genomslag hos sina kunder, medan fritidsresor har som nämnts tidigare 45-50 

procent. Priset verkar vara avgörande även om det handlar om ytterst små kostnader. 

Anledningen till att ingen bakar in klimatkompensationen i priset på resan/flyget är att priset 

på resan är en extremt hård konkurrensfråga, anger Hofverberg. Om priset på resan blir några 

kronor för högt går kunderna till någon annan. 
 

4.3 Ticket 
Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige samt den näst största 

privatresebyrån i Norge. Koncernen har affärsresebyråer i Norge och Finland samtidigt som 

de är verksamma i Danmark via deras danska hemsida. Tickets mål är att bli den ledande 

reseaktören i Norden. De har försäljning från ca 90 butiker och kontor, via telefon och 

internet. Försäljningen uppgår till ca 4,3 miljarder kronor per år och koncernen har ca 470 

anställda. Ticket säljer resor och reserelaterade tjänster till privatpersoner, företag och 

organisationer. Genom att sälja reseleverantörers produkter, såsom flygbiljetter och 

charterresor agerar Ticket som agent åt leverantörer. Ticket effektiviserar leverantörernas 

säljprocess genom sitt distributionsnät och sin kunskap om kunderna.
100

  

 

Tickets övergripande miljömål för koncernen är att ha en klimatneutral verksamhet, för att 

uppnå detta mål samarbetar de med förtaget Tricorona. Ticket utger på sin hemsida att år 

2009 skulle de minska sina koldioxidutsläpp med 3 %, vilket motsvarar 26 ton koldioxid. År 

2008 släppte Ticket ut cirka 862 ton koldioxid, vilket motsvarar 400 000 mils bilkörning (100 

varv runt jorden) eller 144 personers sammanlagda koldioxidutsläpp på ett år.
101
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4.3.1 Att klimatkompensera hos Ticket 

Marie Johansson, ansvarig för grupp och konferens på Ticket, berättade i en intervju för 

skribenterna att Tickets arbete med klimatkompensation mot sina kunder skiljer sig beroende 

på om det handlar om privatresor eller affärsresor.  

 

För privatresenärer finns information om klimatkompensation tillgänglig på Tickets hemsida. 

Vidare berättar Johansson att kunderna informeras där om att de kan klimatkompensera sin 

resa, om samarbetet med Tricorona samt information om företaget. På hemsidan kan kunden 

via en länk komma till Tricoronas hemsida där denne efter ifyllande av uppgifter om avgångs- 

och ankomstplats får reda på vilket belopp som ska klimatkompenseras, menar Johansson. 

Om kunden är i en Ticket-butik och vill klimatkompensera sin resa hänvisas denne till 

hemsidan, alternativt kan personalen visa för kunden hur det går till. Ticket gör ingenting 

aktivt för privatresenärer angående klimatkompensation utan de erbjuder bara en tjänst. Väljer 

resenärer att klimatkompensera hos Ticket hänvisas de endast till Tricorona, men de kan även 

klimatkompensera på egen hand genom att vända sig till ett annat bolag, anger Johansson.  

 

Johansson förklarar att om Tickets företagskunder vill klimatkompensera gör Ticket ett avtal 

med dem, där gäller det att företaget klimatkompenserar sina resenärers flygresor, vilket 

innebär att den enskilda resenären inte behöver ta ställning till klimatkompensation vid 

respektive resa utan det inkluderar många resenärer på en gång. När ett företag är intresserat 

av att klimatkompensera tar Ticket kontakt med Tricorona som i sin tur hjälper till att 

informera kunden om hur processen går till, berättar Johansson och fortsätter att Ticket och 

Tricorona bestämmer tillsammans med kunden vilken typ av kompensation som ska gälla. Det 

kan vara olika slag av kompensation, som ett speciellt projekt som ska kompenseras och att se 

till att alla resor blir klimatkompenserade. Ticket hjälper också de företag som vill utveckla 

miljörapporter även om de inte klimatkompenserar. I rapporten framgår det hur mycket varje 

resa har påverkat miljön, upplyser Johansson. 

 

4.3.2 Tickets egen relation till klimatkompensation 

Ticket började sitt arbete med klimatkompensation år 2007 genom att undersöka olika 

verksamma aktörer inom ämnet för att hitta ett passande samarbete, förklarar Johansson. Hon 

tillägger att Ticket tyckte att det var svårt att välja bolag eftersom det var i början av att 

klimatkompensation blev känt. Vid den tidpunkten skrevs det mycket om ämnet i media, att 

vissa bolag var oseriösa och att vissa även hängdes ut i media. Det ledde till, fortsätter 

Johansson, att vid valet av samarbetspartner rådde en osäkerhet för Ticket om bolagen 

verkligen arbetade på ett riktigt sätt. Ticket var inte helt insatt i ämnet, men efter att ha 

undersökt marknaden fann de Tricorona som mest seriösa och de jobbade efter den standard 

som var FN-godkänd. Tricorona var ett bolag som inte tog mycket i administrativ avgift samt 

att kompenseringen kunde spåras och verkligen bevisas att pengarna hade gjort nytta, detta 

kunde inte göras på vissa andra bolag anger Johansson. Det som för Ticket var avgörande vid 

valet av Tricorona, poängterar hon, var alltså säkerheten i att pengarna gjorde nytta och att de 

arbetade enligt FN- standard på ett seriöst sätt. 

 

Johansson anger att de har fått utbildning av Tricorona där de förklarar hur 

klimatkompensation går till och fungerar.  För personal i butiker har de haft tillfällen där de 

har informerat om ämnet, dock anser hon att det behövs göras mer. En från varje butik och 

kontor är miljöansvarig, de har fått utbildning eller information om vad klimatkompensation 

är för något och hur det går till samt vad som ska göras för miljömålet, berättar Johansson. 
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Hon anger att om de ska vara en seriös aktör behöver de föregå med gott exempel, de 

klimatkompenserar hela sitt företag. Det som fokuseras på är deras koldioxidutsläpp, tillägger 

hon och beskriver att de delar som berörs är tjänsteresor, deras lokaler, värme, el och 

pappersförbrukning. Ticket tittar alltså på flera olika delar som påverkar miljön, de samlar 

ihop uppgifter och skickar in det till Tricorona som får göra en årlig analys, berättar 

Johansson Där får Ticket reda på hur mycket koldioxidutsläpp de har orsakat och hur mycket 

de olika delarna har påverkat miljön, därefter betalar företaget en viss summa som går till ett 

utvalt projekt. ”Det vi orsakar, klimatkompenserar vi. Vi kan kalla oss för ett klimatneutralt 

företag - även om vi skickar ut massa resenärer tyvärr.” säger Johansson. 

 

4.3.3 Tickets arbete med klimatkompensation mot kunder 

Johansson tror inte att alla privatresenärer är medvetna om att klimatkompensation finns, 

däremot har företag blivit mycket mer medvetna om det och miljö har fått större betydelse. 

Hon har märkt ett större intresse av klimatkompensation hos företag än hos privatresenärer. 

Det är betydligt mer klimatkompensation på företagssidan än vad det är på privatresesidan, 

eftersom att alla deras resor ska klimatkompenseras och då gäller det för alla affärsresenärer 

vilket handlar om fler resor, anger hon.  

 

I intervjun framgick det att Johansson anser att Fritidsresor har börjat med "Klimatbidrag 

5+5:-" som ett initiativ till klimatkompensation bland sina kunder. Johansson tycker att det är 

en bra tanke men att resan absolut inte har klimatkompenserats, för det räcker inte pengarna 

till. Som kund kan en person då känna att den gjort en bra insats och klimatkompenserat sin 

resa, men detta är inte fallet eftersom summan de betalar bara är ”en droppe i havet” yttrar sig 

Johansson. Dock anser hon att det är bra för det är ändå en liten del som tjänas in på det 

samtidigt som att kunden inte upplever att det är en betydlig kostnad.  

 

Johansson menar att de inte arbetar tillräckligt aktivt mot privatresenärer angående 

klimatkompensation och att de skulle kunna bli mer tydliga mot kunderna. Från början hade 

de informationsblad i deras butiker och nu har de information på hemsidan, dock ligger den 

informationen relativt dolt. Tanken var att de skulle fråga kunderna aktivt om de vill 

klimatkompensera, men det har inte genomförts och det är inget Ticket lagt vikt på heller, 

säger Johansson. Däremot arbetar de aktivt med klimatkompensation mot företag och tar upp 

ämnet i alla deras presentationer. Om företag vill klimatkompensera hjälper de till med det 

och berättar om vad de själva gör, förklarar hon och tillägger att intresset börjar komma. 

 

Ticket får statistik från Tricorona som visar hur många privatresenärer som har 

klimatkompenserat sin resa. Johansson anger att det är få privatresenärer, cirka 2 procent, som 

gör det. Skälen till det kan vara att kunden inte är riktigt säker på att ens egna pengar 

verkligen når dit de ska och att det blir en högre kostnad som gör resan dyrare vilket påverkar 

den privata ekonomin då privatresenären betalar med sina egna pengar, nämner Johansson. 

Hon ser även att intresset till att klimatkompensera finns hos företag men att Ticket inte har 

fått företagen att börja kompensera, många företag säger att de är intresserade men har inte 

tagit beslutet att göra det än. Ticket arbetar totalt med 300-400 företag, varav ett 20-tal är 

stora företag och av dem är det två till tre stycken företag som klimatkompenserar, 

kommenterar Johansson.   

 

4.3.4 Vad krävs för att få fler att klimatkompensera?  

För att få fler resenärer att klimatkompensera sin resa krävs det att de förstår vad 

klimatkompensation är för något, säger Johansson och menar att seriösa aktörer som arbetar 

med klimatkompensation bör få ett större utrymme i media så att de får visa vad de faktiskt 
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gör och vad klimatkompensation gör för nytta. När oseriösa företag får fokus i media känner 

sig människor osäkra på vart pengarna går vid klimatkompensation, anger hon, och därför 

gäller det att få upp medvetandet hos kunderna om vad det innebär och att det finns seriösa 

aktörer där det går att spåra vilken nytta bidraget har gjort. Johansson hävdar att en resenär 

inte vill betala en viss summa pengar om han eller hon känner osäkerhet i om pengarna går till 

företaget eller om det når det tänkta ändamålet. Vidare beskriver hon att de aktörer som 

erbjuder klimatkompensation, som Ticket, måste se till att ge ut information och vara tydliga 

med var pengarna går och hur det går till. På hemsidan och i den personliga försäljningen 

både på telefon och i butik bör det frågas aktivt om kunden vill klimatkompensera sin resa, 

vilket det inte görs idag, upplyser Johansson. En annan viktig del för privatresenärer är att ha 

klimatkompensation som tillval i samband med bokningen av en resa. Hon anser att företag är 

relativt medvetna om klimatkompensation, därför handlar det om att fortsätta ta upp miljö 

som en viktig fråga och att även ge säkerhet till företag att pengarna gör nytta. 

 

4.5 Onlineräknare 
För att kunna analysera den osäkerhet om klimatkompensation som reseföretagen nämner, har 

skribenterna valt att konkret visa läsarna hur klimatkompensation för en resa kan se ut. 

Skribenterna upptäckte genom arbetets gång att osäkerheten var ett återkommande ämne och 

fann det därför relevant att även göra en granskning om vilken information kunden får när den 

själv räknar ut sin klimatkompensation via internet. 

 

På både Tricoronas och GreenSeats hemsida finns det möjlighet att beräkna summan för 

klimatkompensation av det koldioxidutsläpp som en passagerares flygresa orsakar. 

Skribenterna har själva tagit fram olika exempel på resor från respektive företags hemsida. De 

har valt att redovisa en kortare flygsträcka, direktflyg från Stockholm till London och en 

längre flygsträcka i två varianter. Den ena är med direktflyg från Stockholm till Bangkok och 

den andra är en resa från Stockholm till Bangkok med mellanlandning i Frankfurt. Exemplen 

nedan innefattar en tur och retur resa för en passagerare samt den information som framgår på 

respektive hemsida vid uträkning av klimatkompensation. 

 

Tricorona:
102

 
 

1. Kortare flygsträcka, direktflyg 

Resa: Stockholm-London 

Koldioxidutsläpp: 0,63 ton  
Summa för klimatkompensation: 15,83 EUR 

Flygsträcka: 1416 km 

 

2. Längre sträcka, direktflyg 

Resa: Stockholm-Bangkok  

Koldioxidutsläpp: 4,63 ton 

Summa för klimatkompensation:115,83 EUR 

Flygstäcka: 8261 km 

 

3. Längre sträcka, med mellanlandning 

Resa: Stockholm-Frankfurt-Bangkok 
Koldioxidutsläpp: 5,56 ton  

Summa för klimatkompensation:138,87 EUR     

        Flygstäcka: 10189 km 

 

GreenSeat:
103

 
 

1. Kortare flygsträcka, direktflyg 

Resa: Stockholm-London 

Koldioxidutsläpp: 0,64 ton 
Summa för klimatkompensation: 6,43 EUR 

 

2. Längre sträcka, direktflyg 

Resa: Stockholm-Bangkok  

Koldioxidutsläpp: 3,64 ton 

Summa för klimatkompensation: 36,42 EUR 

 

3. Längre sträcka, med mellanlandning 

Resa: Stockholm-Frankfurt-Bangkok 

Koldioxidutsläpp: 4,49 ton 

        Summa för klimatkompensation: 44,88 EUR 

                                                             
102 Tricoronas hemsida: Air Travel Calculator 100526 kl.17.59 
103 GreenSeats hemsida: Beräkna flygningar 100526 kl.18.00 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer skribenterna att analysera sitt arbete genom att knyta ihop teorin och 

empirin samt att dels analysera intervjuerna sinsemellan.  

 

Genom empirin ser skribenterna att företagen som har undersökts klimatkompenserar för fler 

aktiviteter än bara sina egna flygresor. Exempelvis klimatkompenserar Ticket för hela deras 

företag. Detta tyder på att klimatkompensation inte bara omfattar flygresor utan även andra 

handlingar som leder till koldioxidutsläpp, så som pappersförbrukning och användning av 

lokaler. 

 

Egstam från företaget Tricorona nämner att det finns ett intresse från reseföretagen att arbeta 

med klimatkompensation. Både Ticket och Fritidsresor tar initiativ till att fler kunder ska 

klimatkompensera sin resa. Som Hall skriver om att turismen har en påverkan på globala 

klimatförändringar ser skribenterna att de turismrelaterade företagen tar åtgärder genom att 

klimatkompensera för de utsläpp som påverkar miljön. Hall skrev att vid analysen av 

turismens miljöpåverkan händer det lätt att fokus ligger på en plats- eller destinationsnivå och 

att miljöpåverkan av själva resan till och från destinationen förbises. Skribenterna ser att 

företagen just fokuserat på denna del av turismens effekter och tagit åtgärder för själva 

flygresan genom att klimatkompensera.  

  

Hall beskriver att turismens effekter är en bidragande faktor till förlust av djur och natur då 

resan till en destination är den största miljöboven och det framgår i intervjuerna att detta är ett 

viktigt ämne hos de undersökta reseföretagen då de har börjat klimatkompensera för 

koldioxidutsläpp och satsar på att vara ledande företag inom miljöfrågan. Både Egstam på 

Tricorona och Hall är överens om att hållbar utveckling och miljösynen påverkar det dagliga 

livet utan att människan är medveten om det, samt att var och en måste bli mer medveten om 

vilken påverkan ens handlingar har. Westphal Jarnmark menar att det är människors attityder 

och värderingar som är avgörande för miljöutvecklingen. Även Nihlgård beskriver att 

människan inte förstår att det är de själva som har orsakat klimatförändringarna och betonar 

att det är människans värdegrunder som är avgörande för agerandet för miljön. Han menar att 

det människan orsakar måste de även åtgärda. Detta lever de på Ticket upp till då de 

kompenserar för det de orsakar. De vill även föregå med gott exempel och klimatkompenserar 

hela deras företag i enlighet med det som Hedlund & Johannesson nämner att företagen bör 

visa ansvar för miljön för att inte tappa allmänhetens förtroende.  

Hall skriver att hållbar utveckling berör alla och att det har verkan på det vardagliga livet men 

att människor inte inser det. Ett omfattande särdrag skribenterna kan urskilja genom alla 

intervjuer är individens medvetenhet. Alla företag skribenterna har undersökt anser att 

privatresenärerna i allmänhet inte är medvetna om att klimatkompensation finns. Egstam 

menar att det är viktigt att se till individens medvetenhet och att ändra det befintliga 

beteendet. Han menar att om alla ställer krav på varandra att vara mer miljövänliga kommer 

flera att bli påverkade. Hofverberg på Fritidsresor menar att medvetenheten ökar men dock 

inte viljan att klimatkompensera. Samtidigt erkänner båda reseföretagen att de kan göra mer 

för att upplysa kunden om klimatkompensation. Ticket arbetar inte aktivt med att få kunderna 

att klimatkompensera och Fritidsresor har en neutral inställning till om kunderna vill göra det 

eller ej, trots att de tycker att människors medvetenhet är i för liten utsträckning. Mårtenson 

skriver i sin bok om att omotiverade människor inte agerar, och som de intervjuade företagen 

anger att detta kan kopplas till att kunderna inte är tillräckligt upplysta och då inte heller 

medvetna vilket kan leda till att de inte klimatkompenserar. Mårtenson stryker under vikten 

av att en marknadsförare måste motivera kunden.  
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Ett särdrag skribenterna har kunnat urskilja är privatresenärernas ekonomi. Westphal Jarnmark 

pekar ut kundernas ekonomi som ett problem för företag inom transportsektorn då de styrs av 

kundernas ekonomiska överväganden. Både Tricorona och Ticket erbjuder 

klimatkompensationstjänsten till privatresenärer men fokuserar på affärsresenärer. De anser 

att det är mer lönsamt och effektivt att lägga vikt på affärsresenärerna eftersom att de är mer 

intresserade än privatresenärerna. Däremot arbetar Fritidsresor med privatresenärer och de har 

tagit fram ett pris som närmare hälften av resenärerna är villiga att betala, vilket samtidigt 

innebär att den andra hälften av resenärerna inte gör det.  Dock innebär den kostnad som 

Fritidsresors kunder står för att de ger ett klimatbidrag, de kompenserar för en del av sin resa, 

medan de som klimatkompenserar via Tricorona kompenserar för hela sin resa. I empirin 

framgår dock inte någon uppgift om vilket företag som har mest effektiv inverkan på miljön. 

Egstam menar samtidigt att det är ett problem att det är för billigt att resa och att 

klimatkompensation borde ingå i resepriset. Hofverberg håller också med i detta då han 

hävdar att det är den allmänna attityden kring klimatfrågor och ekonomin som styr individens 

val och menar att priset verkar vara en avgörande faktor. Mårtenson förklarar också hur 

konsumenterna styr utbudet då de väljer lågprisflygbolag vid semesterresor då det handlar om 

den privata ekonomin. 

Mårtenson skriver att konsumenter inte vill uppleva några svårigheter eller risker när de ska 

köpa en produkt eller tjänst, men alla tre intervjupersonerna anger att det finns svårigheter 

med att klimatkompensera. Egstam nämner svårigheterna med att klicka sig fram på hemsidor 

och att de själva är fem gånger dyrare än andra aktörer. Hofverberg menar på att en inbakning 

av klimatkompensation i resepriset inte skulle fungera då kunden skulle söka sig till en annan 

arrangör. Johansson tycker att säljare bör aktivt erbjuda kunden tjänsten klimatkompensation 

vid försäljning för att underlätta för resenären. 

Både Gössling et al. och Broderick skriver om osäkerhet kring klimatkompensation. 

Broderick menar att begreppet har saknat trovärdighet och att tillgången till information om 

klimatkompensationsprocessen har varit svår för kunderna.  Båda reseföretagen som 

skribenterna har undersökt har vid valet av samarbetspartners från marknaden för 

klimatkompensation lyft fram vikten av att aktören ska vara seriös och kontrollerbar. 

Johansson från Ticket anger att tvivelaktigheten på marknaden för klimatkompensation 

försvårade valet av aktör, men att aktören arbetade enligt FN-standard och hade spårbarhet 

avgjorde valet för dem.  

 

Osäkerheten om var pengarna går och människors medvetenhet ser skribenterna som 

återkommande teman och att det finns en koppling mellan dem.  Det görs insatser för att få 

folk mer insatta i klimatkompensation, till exempel har det skrivits en bok om att vara mer 

klimatsmart för att få det svenska folket mer medvetna. Samtidigt handlar det om att se till 

människors mål eftersom att konsumenternas mål, som Mårtenson förklarar, påverkar deras 

produktval. Som Ratneshwars et al. beskrivning av de olika målnivåerna, är det viktigt att få 

kunden att vara mer miljövänlig, och göra kunden mer engagerad i aktuella frågor som i det 

befintliga miljöproblemet och försöka få kunden att förstå processen med 

klimatkompensation, som även Egstam betonar. Till sist måste kunden kunna ha en viss 
produkt eller tjänst som mål, i detta fall att klimatkompensera. 

Gösslings et al. undersökning av onlineräknare visar att beloppet för klimatkompensation 

mellan olika återförsäljare skiljer sig trots att sträckan och utsläppen per person och kilometer 

är desamma. Broderick skriver att när priset varierar kan förvirring bland konsumenterna 
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uppstå då det som presenteras är betydande för konsumenternas förtroende. Vid analysen av 

onlineräknarna för klimatkompensation som tillhör Tricorona respektive GreenSeat kan 

skribenterna tyda fyra särdrag. Det första är priset för klimatkompensation. Som Egstam från 

Tricorona berättade att om de jämförs med andra bolag på marknaden, är Tricorona dyrare. I 

skribenternas jämförelse av onlineräknarna kan det utläsas att hos Tricorona får kunden betala 

en högre summa för samma resa vid klimatkompensation än hos GreenSeat. Det andra som 

skribenterna kan se är att siffran för koldioxidutsläppet skiljer sig mellan de två beräknarna. 

Vidare visar jämförelsen att Tricorona ger en tydlighet i hur lång flygsträckan är medan 

GreenSeat inte gör det. Det skribenterna till sist kan utläsa genom uträkningen är att det är 

mindre koldioxidutsläpp och lägre summa för klimatkompensation om resenären åker direkt 

till destinationen utan att mellanlanda. 
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6. Diskussion 
I den här studien har skribenterna fokuserat på hur det arbetats med klimatkompensation och 

vilka utmaningar klimatkompensation möter. Skribenterna vill börja med att reflektera kring 

hur de olika företagen arbetar med klimatkompensation för att sedan diskutera de problem och 

lösningar som finns för ämnet. Skribenterna anser sig vara neutrala till ämnet och de 

synpunkter som framkommer är endast förslag till vad som kan göras för att öka 

klimatkompensation. 

 

 Hur arbetar reseföretag samt företag som erbjuder tjänsten med klimatkompensation 

vid flygresor? 

 

För skribenterna har det framgått genom den här studien att klimatkompensation är något som 

i första hand affärsresenärer genomför, då de är mer medveta än privatpersoner om att 

klimatkompensation finns. Anledningen till detta kan vara att, som det framgår i både 

undersökningen från Ticket och Tricorona, att företag som erbjuder tjänsten 

klimatkompensation riktar sig mot företagskunder eftersom att de är mer lönsamma att lägga 

vikt på. En annan anledning till att företag är mer angelägna att klimatkompensera, anser 

skribenterna, är för att företag har miljöfråga som en del av sin verksamhet. Skribenterna tror 

att företag, förutom att värna om miljön, är måna om att arbeta på ”rätt sätt” för att ha ett gott 

anseende. Om andra företag klimatkompenserar kan företaget i fråga också bli intresserad av 

att kompensera, antar skribenterna. I och med klimatförändringar och diskussioner om hur 

vårt leverne påverkar jorden, har det blivit mer viktigt för var och en att tänka på sina 

handlingar och företagen måste visa att även de tar ansvar för att vinna allmänhetens 

förtroende. 

 

Att flygplanen inte är fullsatta är en bidragande faktor till att utsläppen blir mer då flygturerna 

ökar. Ur den synvinkeln är ett charterplan miljövänligare då de är oftast mer fullsatta än 

reguljärflyg samt att de inte mellanlandar utan flyger direkt till destinationen. Detta är något 

som reseföretagen kan ha i åtanke vid reguljärflyg och försöka se till att undvika 

mellanlandning i den mån det går. 

 

 

 Vilka problem och lösningar finns det för klimatkompensation? 

 

Skribenterna anser att företag i dagsläget som erbjuder klimatkompensation och som vill att 

fler ska börja klimatkompensera faktiskt kan anta fler åtgärder för att det ska ske. Ticket som 

redan arbetar mycket med privatresenärer, skulle kunna lägga större vikt på dem och 

informera dem mer. Skribenterna tror att det krävs mer upplysning om klimatkompensation 

och att göra det mer tillgängligt för privatkunderna. Skribenterna anser även att Fritidsresor 

har tagit ett bra initiativ med deras 5+5:- klimatbidrag, vilket leder till att fler blir medvetna 

om vad klimatkompensation är. Visserligen innebär inte det bidrag som Fritidsresors kunder 

ger att resan har kompenserats, men det är en drivkraft till ett initiativtagande, tycker 

skribenterna. Detta kan eventuellt leda till att människor blir mer benägna att vidga summan 

för klimatkompensation med tiden för att värna om miljön, då de redan har vant sig med 

tanken att göra en insats. Dock är det svårt för företagen att veta hur de ska agera för att 

behålla kundernas intresse. Skribenterna syftar på det Hofverberg på Fritidsresor nämner att 

anledningen till att klimatkompensation inte ingår i priset på resan är för att om resan blir 

några kronor dyrare vänder sig kunden till ett annat bolag. Därför förstår skribenterna den 
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problematik som företagen, vilka erbjuder klimatkompensation, står inför och förstår varför 

Ticket och Tricoronas kunder i huvudsak är företagskunder. 

Ett förslag till ökad klimatkompensation, tror skribenterna, kan vara att motivera fler företag 

inom turismbranschen att sluta sig samman och tillsammans skapa bättre förutsättningar till 

en god framtida miljö. Att överhuvudtaget engagera alla företag mer till att klimatkompensera 

och att erbjuda sina kunder tjänsten är en möjlig väg till att öka klimatkompensation, menar 

skribenterna. Om ett företag vill öka antalet kunder som klimatkompenserar anser 

skribenterna att reseföretagen kan införa tävlingar, som exempelvis Fritidsresor redan gör, och 

den säljare som lyckas få flest resenärer att klimatkompensera blir belönad. Ett annat sätt att 

försöka få fler människor att klimatkompensera kan vara att alla reseföretag inför obligatorisk 

klimatkompensation i sina resor, som att till exempel höja resepriset med en viss summa 

beroende på destination och koldioxidutsläpp. Detta skulle innebära att människor 

klimatkompenserar utan att behöva göra ett aktivt val. För att kunna upprätthålla denna 

ordning förutsätter det dock att alla reseföretag är konsekventa med åtagandet, till exempel att 

införa en lag som kräver detta. 

 

Ett problem som klimatkompensation står inför är den tvivelaktighet som präglas kring den. 

Det har skrivits om ämnet i media att det inte går att lita på alla projekt. Detta har fått både 

individer och företag att bli osäkra på vad klimatkompensation egentligen handlar om. Var 

går pengarna som betalas för klimatkompensation? Hur kan egentligen kompensation av 

flygutsläpp värna om miljön? Finns det inte andra bättre alternativ att hantera flygutsläpp på? 

Dessa är några frågor som cirkulerar kring ämnet. Är klimatkompensation en nödvändig 

åtgärd eller finns det andra bättre alternativ? Skribenterna anser att det måste skapas tydlighet 

i ämnet och att det måste erbjudas mer information för att människor verkligen ska förstå vad 

klimatkompensation innebär och för att de ska bli intresserade samt finna att det är relevant 

och nödvändigt. 

 

När skribenterna ser till de beräkningar av klimatkompensation de genomförde framgår det en 

skillnad i både beräkningen av koldioxidutsläpp för flygsträckan och priset för 

klimatkompensation. Denna skillnad tror skribenterna kan skapa förvirring hos kunderna och 

därmed öka osäkerheten om hur beräkningen går till och var pengarna går. Denna osäkerhet 

kan då leda till att kunden avstår eller söker andra vägar att vara miljövänlig. För att få bästa 

resultat tror skribenterna att det gäller att vara konsekvent, summan bör inte variera från 

företag till företag. Däremot, anser skribenterna, att onlineräknarna är bra då de visar 

information över resan, till exempel om dess längd och koldioxidutsläpp. Detta kan innebära 

att kunden upplever att den har kontroll och översyn om prissättningen då denne själv får 

möjlighet att prova och jämföra klimatkompensation om olika destinationer, därmed kan viss 

osäkerhet elimineras. 

 

En annan utmaning för företagen som arbetar med tjänsten klimatkompensation är den 

allmänna attityden för miljö hos människor. Hur mån om miljön är människor? Tillräckligt 

för att klimatkompensera? För många människor är det en ekonomisk fråga att vara 

miljövänlig. Som student till exempel kan det vara svårt att välja ekologiska produkter då de 

är dyrare än icke-ekologiska. Eftersom det redan kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop 

kan inte dyrare produkter föredras även om viljan skulle finnas. Skribenterna tror att 

människor börjar bli mer medvetna och vill göra mer insatser, men som det har framgått 

genom arbetet är ekonomin ett hinder. Dock tror skribenterna att på grund av otillräcklig 

information är inte människor tillräckligt medvetna om hur mycket en flygresa påverkar 
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miljön. Samtidigt tror skribenterna att oavsett medvetenhet kommer inte människan att sluta 

resa och därför kan det vara viktigt att finna en hållbar lösning. 

 

Ett annat betydande problem som skribenterna ser i studien är marknadsföring kring 

klimatkompensation. De uppfattar att ämnet inte är tillräckligt uppmärksammat i media och 

som skribenterna tagit upp i teoriavsnittet om hur människors känslor påverkar deras beslut, 

kan de se fall där media utnyttjar detta. Ett exempel är antireklam om tobak som berör 

människor med upprörande bilder och videor som visas för att få människor att sluta röka. 

Skribenterna uppfattar detta som ett sätt på hur reklam kan spela på människors känslor, vilket 

klimatkompensationsmarknaden kan efterlikna. Detta för att beröra människor och etablera 

begreppet i deras minne vilket sedan kan associeras vid förfrågning av klimatkompensation. 

Ett exempel kan vara att visa bilder och videosekvenser på hur jordens miljö skulle kunna se 

ut om ett visst antal år om det inte klimatkompenseras. På så sätt kanske människan skulle 

inse de miljöproblem som jordens befolkning står inför idag och att problemen måste åtgärdas 

om de kommande generationerna ska kunna möta sina behov i framtiden. Ytterligare ett 

tillvägagångssätt är att fokusera på att informera den kommande generationen om 

klimatkompensation då det är de som ska leva i och arbeta för framtiden. Detta kan till 

exempel ske genom föreläsningar i skolor, vara aktiv i sociala medier som till exempel 

Facebook, Youtube och Twitter.  
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7. Slutsats 
Skribenternas slutsats om hur företagen arbetar med klimatkompensation är att arbetar relativt 

aktivt med denna fråga och att samtliga undersökta företag har miljö som en viktig del i deras 

mål. Företagen arbetar mer riktade mot affärsresenärer än privatresenärer då de förstnämnda 

är mer lönsamma. Skribenterna har även kommit fram till att företagen inte lägger ner större 

vikt på att marknadsföra tjänsten klimatkompensation. 

 

Genom undersökningen har skribenterna kommit fram till att det är människors attityder 

gentemot klimatkompensation som är ett problem för ämnet samt brist på marknadsföring och 

information riktad mot privatresenärer. Skribenterna kan även tolka genom analysen att det 

som påverkar individens inställning till klimatkompensation är den osäkerhet som råder kring 

ämnet, den medvetenhet som finns om ämnet och den ekonomi som varje individ är beredd att 

spendera på miljön. De lösningar, för ökning av klimatkompensation, som skribenterna har 

funnit är att alla reseföretag inför obligatorisk klimatkompensation i sina resor, att företagen 

är konsekventa gällande onlineräknare och erbjuder samma pris, att företagen upplyser 

privatkunder mer om klimatkompensation och arbetar mer med marknadsföring. 

  



30 
 

8. Förslag till vidare forskning 
I den här studien har skribenterna undersökt hur reseföretag och företag inom marknaden för 

klimatkompensation arbetar med tjänsten. Skribenterna har även sett till de motgångar och 

problem som klimatkompensation måste handskas med. Ett förslag till en framtida studie är 

att undersöka hur klimatkompensation kommer att utvecklas om x antal år. Fortsätter 

klimatkompensation att växa och fler kompenserar? Vad blir allmänhetens syn och kunskap 

om ämnet? Det kan göras en utvärdering på hur den aktuella klimatkompensationen faktiskt 

fungerar samt göras mätningar och utvärderingar per x antal år. Det vore även intressant att 

mäta människors kunskap i skrivande stund och jämföra med den kunskap som finns om x 

antal år. Har den förändrats? Varför har den alternativt har den inte gjort det?
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Bilagor 

 
Intervju med Fritidsresor 

 

1. Uppfattar ni att folk är medvetna att klimatkompensation finns?  

2. Vilken är er främsta målgrupp som ni satsar på (privatresenärer eller affärsresenärer)? 

Varför? 

3. Vi har sett att pengarna för klimatkompensation går till utvalda projekt i Atmosfair, 

varför har ni valt just den organisationen? 

4. Vad gör ni för att få kunderna att klimatkompensera? 

5. Vilken attityd anser ni att ni har till kompensationen, positiv, negativ eller neutral? 

6. Betalar ni endast 5 kronor när kunderna väljer att klimatkompensera, eller betalar ni 

något mer? 

7. Klimatkompenserar ni vid privata resor? 

8. Har ni fått någon föreläsning/utbildning om klimatkompensation? 

9. Hur många av era kunder kompenserar och med vilken frekvens? 

10.  Tycker ni att kundernas klimatkompensation kan förbättras? 

11. Tycker ni att ni kan utveckla ert arbete för att få kunderna att klimatkompensera mer? 

I så fall hur? 

 
Intervju med Tricorona 

 

1. Finns det ett stort intresse från reseföretag att samarbeta med er för 

klimatkompensation? 

2. Uppfattar ni att folk (=privatpersoner) är medvetna att klimatkompensation finns? 

3. Hur upplyser ni folk om er verksamhet/vision? 

4. Är ni nöjda med den insats som har gjorts hittills för klimatkompensation? 

5. Tycker ni att kundernas klimatkompensation kan förbättras? 

6. Tycker ni att ni kan utveckla ert arbete för att få kunderna att klimatkompensera mer? 

I så fall hur? 

7. Vad tycker ni att folk bör göra, sluta ta flyget eller betala/kompensera för utsläppet? 

 

Intervju med Ticket 

 

1. Hur det går till när man ska klimatkompensera hos er? 

2. Vilken är er främsta målgrupp?   

3. Varför valde ni just ett samarbete med Tricorona vid klimatkompensation?  

4. Betalar ni något för klimatkompensation?  

5. Har ni fått någon utbildning angående klimatkompensation?  

6. Syns klimatkompensation i butikerna?  

7. Uppfattar ni att människor är medvetna om att klimatkompensation finns?  

8. Vad gör ni för att få människor att klimatkompensera?  

9. Hur många av era kunder klimatkompenserar?  

10. Ser ni när privatresenärer kompenserar?  

11. Vad krävs för att få fler att klimatkompensera?  

12. Har du något som du vill tillägga som vi bör tänka/fokusera på?  

 


