
Umeå Universitet 

Kulturgeografiska institutionen 

Kurs: Examensarbete i kulturgeografi 

Vårterminen 2019 

Handledare: Marco Eimermann 

Examinator: Linda Lundmark 

Namn: Moa Widebeck 
 
  

      

Hållbart resande 

SVENSKA RESEARRANGÖRERS & RESEBYRÅERS INSTÄLLNING 
TILL KLIMATKOMPENSERING VID FLYGRESOR 
MOA WIDEBECK 



1 
 

Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som har ställt upp på intervju med mig, 

ert engagemang har bidragit till att denna studie blev möjlig att genomföra. 

 

Umeå, 2019-06-08  



2 
 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte & frågeställningar ................................................................................................. 6 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................ 7 

1.3 Centrala begrepp ............................................................................................................ 7 

1.3.1 Transportgeografi ...................................................................................................... 7 

1.3.2 Turism ....................................................................................................................... 8 

1.3.3 Hållbar utveckling ..................................................................................................... 9 

1.3.4 Hållbar turism ............................................................................................................ 9 

1.3.5 Parisavtalet .............................................................................................................. 10 

1.3.6 Klimatkompensation ............................................................................................... 10 

1.3.7 Researrangörer & resebyråer ................................................................................... 11 

2. TIDIGARE STUDIER ....................................................................................................... 12 

2.1 Greenwash ..................................................................................................................... 12 

2.2 Argument för klimatkompensation vid flygresor ..................................................... 13 

2.2.1 Flygsektorn är beroende av klimatkompensation .................................................... 13 

2.2.2 Ekonomisk effektivitet ............................................................................................ 14 

2.2.3 Ökad miljömässig medvetenhet .............................................................................. 14 

2.3 Argument mot klimatkompensation vid flygresor .................................................... 15 

2.3.1 Miljömässig ineffektivitet ....................................................................................... 15 

2.3.2 Etiska invändningar ................................................................................................. 16 

2.3.3 Avsaknad av gemensamma standarder ................................................................... 16 

2.4 Hantering av klimatkompensation vid flygresor inom reseindustrin ..................... 17 

2.4.1 Kritik mot researrangörers & resebyråers engagemang .......................................... 18 

2.4.2 Möjligheter för ett större engagemang bland researrangörer & resebyråer ............ 19 

3. METOD ............................................................................................................................... 20 

3.1 Metodval ........................................................................................................................ 20 

3.2 Litteraturöversikt ......................................................................................................... 21 

3.3 Intervjuer ...................................................................................................................... 22 

3.3.1 Urval ........................................................................................................................ 22 

3.3.2 Genomförande ......................................................................................................... 23 

3.3.3 Tematisk analys ....................................................................................................... 24 

3.3.4 Metoddiskussion ...................................................................................................... 26 

3.4 Etiska aspekter ............................................................................................................. 28 

4. RESULTAT ........................................................................................................................ 29 



3 
 

4.1 Motiv bakom att erbjuda kunder att klimatkompensera sina flygresor ................ 30 

4.1.1 Miljömässigt värde & marknadsvärde .................................................................... 30 

4.2 Hur researrangörer & resebyråer upplever att de har möjlighet att påverka 

resenärer till att klimatkompensera sina flygresor ......................................................... 32 

4.2.1 Information & kommunikation ............................................................................... 32 

4.2.2 Utförande av klimatkompensering åt kunden ......................................................... 33 

4.3 Vem/vilka som researrangörer & resebyråer upplever bär ansvar för att öka 

antalet klimatkompensationer vid flygresor .................................................................... 34 

4.3.1 Ett överskridande ansvar ......................................................................................... 34 

5. DISKUSSION ..................................................................................................................... 37 

5.1 Miljömässigt värde VS. marknadsvärde .................................................................... 37 

5.2 Researrangörers & resebyråers uppfattningar om deras möjligheter till påverkan

 .............................................................................................................................................. 38 

5.3 Resebyråers & researrangörers uppfattningar om vem som bär ansvar för att öka 

antalet klimatkompensationer vid flygresor .................................................................... 39 

5.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................................ 40 

6. SLUTSATSER .................................................................................................................... 41 

SAMMANFATTNING .......................................................................................................... 42 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ 43 

BILAGA 1 ............................................................................................................................... 47 

 

 

Figur- och tabellförteckning 
 
Tabell 1, Presentation av intervjupersoner. Källa: Moa Widebeck 

Figur 1, Leiper’s turismsystem. Källa: ResearchGate  



4 
 

ABSTRACT  
 

The aim of this study is to describe and analyze the opinions of tour operators and travel 

agencies regarding carbon offsetting in air travel. Since it is known already that the number of 

participants among travelers in voluntary carbon offsetting is low, the study also aims to 

examine the travel companies’ perceptions of who is responsible for increasing the number of 

carbon offsets in air travel. 

 

The study was conducted on the basis of qualitative methods. Four semi-structured interviews 

were held with four different travel companies, of which two of these were travel agencies and 

two were tour operators. Thematic analysis was used to analyze the collected data. The results 

are discussed in relation to previous research which lies behind the research questions. 

 

The study shows that there are two different types of values that support why companies offer 

voluntary carbon offsetting to their customers during air travel; environmental value and market 

value. Further, the findings highlights the importance of managing carbon offsetting in relation 

to other environmental sustainable development. To get more travelers involved in participating 

in carbon offsetting means engaging in overall environmental management at different levels 

of society. The travel companies mean that they can themselves provide the option for 

customers to carbon offset, and inform and communicate about this. In addition, school must 

strenghten knowledge about environmental issues among the people of society and politicians 

must direct these people towards more climate friendly actions. This will lead to a process of 

change in overall environmental behaviour, which is needed for more people to want to 

participate in activities such as carbon offsetting. 

 

Keywords: Carbon offsetting, sustainable tourism, tour operator, travel agency, Sweden 
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1. INLEDNING 
 

Idag finns få delar av världen som inte kan nås inom 24 timmar (Cooper, 2012). 

Mobilitet – dvs. rörlighet – har blivit en integrerad del i globaliseringen och det 

moderna resandet (O’Regan, 2008). För många människor i väst har 

’hypermobilitet’ blivit en norm (Hall & Page, 2014). Den hypermobila resenären 

är extremt rörlig i den mening att personen kan resa var den vill, när den vill och 

till ett överkomligt pris (O’Regan, 2008). Under flera decennier har internationell 

turism ökat stadigt och det är i synnerhet flygets utveckling som bidragit till detta 

(Cooper, 2012). År 1950 beräknades antalet internationella turistresor ha uppgått 

till ca 25 miljoner, medan motsvarande mätning år 2012 beräknades till 1 miljard. 

Enligt uppskattning kommer den senare siffran att näst intill fördubblas fram till 

2030 (Hall & Page, 2014). 

 

Samtidigt som turismen växer och flygresorna ökar i antal står flygindustrin inför 

en stor utmaning vad gäller att reducera koldioxidutsläpp från industrialiserade 

länder. ”Parisavtalet” som slöts av de Förenta Nationerna grundar sig på ett 

långsiktigt mål vilket går ut på att hålla jordens genomsnittliga temperaturstigning 

under 2 grader (Becken & Mackey 2017). Avtalet omfattar ambitiösa 

målsättningar vad gäller att minska utsläpp av skadliga växthusgaser (ibid.). Av 

de totala globala koldioxidutsläppen beräknas flygen stå för 2–3 %, men 

flygbranschen är på tillväxt och på lång sikt riskerar den negativa miljöpåverkan 

att öka kraftigt i förhållande till övrig mänsklig klimatpåverkan 

(Transportstyrelsen, 2019). Ingen annan mänsklig aktivitet driver de individuella 

utsläppsnivåerna så snabbt och högt som flygresor (Broderick et al, 2009). Därav 

finns ett behov av kraftiga utsläppsreduceringar inom en snar framtid (ibid.). 

 

En rad åtgärder undersöks för att minska utsläppen och stora framsteg har gjorts 

när det gäller ökad bränsleeffektivitet i flygplan. Becken & Mackey (2017) skriver 

att förbättringsgraden i bränsleförbränningen mellan 1960 och 1979 uppskattades 

vara omkring 55%. Samtidigt belyser författarna att den viktigaste utmaningen är 

den kontinuerliga ökningen av efterfrågan, snarare än exakta nivåer av 

effektivitetsvinster. Under de senaste 20 åren har flygkapaciteten uppmätt i lediga 

sittkilometer ökat med mer än 25% och efterfrågan förväntas fortsätta växa med 

cirka 5% per år (ibid.). Enligt författarna verkar ett minskat resande osannolikt ur 

ett konsumentperspektiv. 

 

Det som hittills inte har studerats lika mycket är researrangörers och resebyråers 

roll i flygturismens klimatpåverkan. Under senare år har researrangörer, 

flygbolag, resenärer m.fl. börjat ägna sig åt klimatkompensation för att minska 

negativa effekter vid flygresor. Genom att betala en tilläggsavgift vid biljettköpet 

kan flygresans koldioxidutsläpp ’neutraliseras’ genom förhandling på 

koldioxidmarknader (Broderick et al, 2009). Klimatkompensation är för det mesta 
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helt frivilligt och konsumenterna blir därför att betrakta som ansvariga för 

deltagandet (Dodds et al, 2008). Ett problem som uppdagats i samband med detta 

är att få resenärer väljer att klimatkompensera sin flygresa. Tidigare forskning har 

i stor utsträckning fokuserat på konsumenter och deras betalningsvilja 

(McKercher, 2014). Många konsumenter verkar sakna en djupare kunskap om 

klimatkompensation, samtidigt som det finns en utbredd medvetenhet om 

klimatförändringarna och en vilja att vara mer ’miljövänlig’ (Dodds et al, 2008).  

Färre studier har riktats mot resebolagen som turismaktörer (McKercher, 2014). 

Denna uppsats behandlar klimatkompensation vid flygresor utifrån 

researrangörers och resebyråers perspektiv – varför de erbjuder detta, hur de 

uppfattar att de kan påverka resenärer till att klimatkompensera, samt vem de 

uppfattar bär ansvar för att öka antalet klimatkompensationer vid flygresor. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

 

Studien syftar till att undersöka researrangörers & resebyråers inställning till 

klimatkompensation vid flygresor, samt hur de uppfattar vem som bär ansvar för 

att öka antalet klimatkompensationer vid flygresor. 
 

De frågor som ställs utifrån syftet är: 

1 Varför erbjuder researrangörer & resebyråer deras kunder att 

klimatkompensera sina flygresor? 

2 Hur uppfattar researrangörer & resebyråer att de kan påverka resenärer till att 

klimatkompensera sina flygresor? 

3 Vem/vilka uppfattar researrangörer & resebyråer bär ansvar för att öka antalet 

klimatkompensationer vid flygresor? 
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1.2 Avgränsningar 

 

Valet av researrangörer & resebyråer som studieobjekt föll sig naturligt med 

utgångspunkt i att få tidigare studier har gjorts som berör verksamheternas 

hållbarhetspraxis, trots att de anses ha potential att påverka hela turismsystemet 

inom området för hållbar utveckling (Weaver, 2006). Branschen genererar många 

utlandsresor och har således en koppling till det stora antalet internationella 

flygresor (ibid.). Med hänsyn till studiens begränsningar i tid och rum har 

ytterligare avgränsningar vidtagits. Samtliga av researrangörerna och 

resebyråerna som involveras har sina säten i Sverige och intervjuerna har 

begränsats till fyra stycken för att dessa skulle hinna förberedas, genomföras och 

analyseras. 
 

1.3 Centrala begrepp 
 

Nedan beskrivs några olika begrepp som är grundläggande för att kunna förstå 

uppsatsens innehåll. Transportgeografi, turism, hållbar utveckling och hållbar 

turism beskrivs för att ge en definition av de olika begreppens innebörd och 

relevans. Parisavtalet är ett politiskt dokument som beskrivs eftersom det ligger 

till grund för miljöarbete i flertalet länder. Slutligen beskrivs klimatkompensation 

eftersom det är uppsatsens huvudämne och researrangörer samt resebyråer 

eftersom de är uppsatsens centrala studieobjekt. 

 

1.3.1 Transportgeografi 

 

Turism, klimatförändringar och hållbarhet är exempel på områden som utgör 

kärnan i forskningsinsatser inom kulturgeografi (Shaw & Sidaway, 2011). På ett 

eller annat sätt har de en förening med (eller ett beroende av) transport av 

människor och varor (ibid.). Transportgeografi är en underdisciplin till 

kulturgeografi och innefattar studier av rumsliga aspekter av transport. 

Ämnesområdet tar sin utgångspunkt i den samhällsutveckling som rör behovet av 

rörlighet för människor och varor. Transportfrågor studeras på olika rumsliga 

skalor, tex. lokalt, regionalt och globalt (ibid.). I denna uppsats ligger fokus på 

globala flygtransporter utifrån ett turism- och hållbarhetsperspektiv. 

Flygtransporter är av intresse för turismens utveckling och turistflöden eftersom 

det är en grundläggande del i den globala turismens interaktionsfär (Duval, 2007).  
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1.3.2 Turism 

 

Tillväxtverket (2018) definierar turism på följande vis: ”Turism omfattar 

människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”. Cooper 

(2008) beskriver turism som ett system med tre beståndsdelar; turister, 

geografiska element och turistindustrin. Turisterna är själva aktörerna i systemet 

som reser. De geografiska elementen består av dels en resegenererande region och 

dels en turistdestination (se figur 1). Däremellan, i transitregionen, sker en 

genomresa av både avgående och återvändande turister. Turistindustrin innefattas 

av en rad olika företag och organisationer som är involverade i att leverera 

turistprodukten, som exempelvis resebyråer och researrangörer. Vanligen 

återfinns dessa i den resegenererande regionen, attraktioner och hotell på 

turistdestinationen och transportsektorn representerar en huvudsaklig del av 

transit-regionen. Samtliga beståndsdelar interagerar med varandra och skapar 

tillsammans turistprodukten (ibid.). 
 

 
Figur 1: Ett generellt turismsystem (Leiper, 1990) 

 

Lundmark et al (2011) skriver att aktiviteterna som sker inom turismnäringens 

branscher (tex. flyg-, hotell-, och resebranschen) är primärt riktade till turister och 

konsumeras i huvudsak av turister. Vidare hävdar författarna att det kan det vara 

svårt att avgränsa vad och vem som ingår i turismnäringen. För en researrangör 

kan turismnäringen vara hela branschen och för en taxichaufför snarare vara en 

mindre del av branschen (ibid.). Det viktiga är att titta på vem som konsumerar, 

snarare än vad som produceras. Gemensamt för verksamheterna är att de levererar 

produkter åt människor som utövar turism (ibid.). 
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1.3.3 Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades 1987 i Our common future, eller 

Brundtlandsrapporten som den också kallas. Konceptet beskrivs som en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Definitionen ger ett stort 

tolkningsutrymme men det övergripande syftet är att finna sätt att bryta nuvarande 

mönster och negativ utveckling vad gäller världens hantering av miljön och dess 

naturliga resurser. Den ekonomiska tillväxt som jorden går igenom medför att 

världens befolkning blir allt större, vilket i sin tur ställer krav på att naturens 

begränsade resurser ska finnas tillgängliga för fler människor. Exempel på 

svårigheter som kan kopplas till detta är de negativa effekterna av global 

uppvärmning (World Commission on Environment and Development, 1987). 

 

I rapporten står det skrivet att det krävs en långsiktighet och helhetssyn utifrån ett 

globalt perspektiv för att uppnå ett hållbart tillstånd (World Commission on 

Environment and Development, 1987). De länder som har god ekonomi måste ta 

ansvar och anamma livsstilar inom jordens ekologiska ramar – tex. i sin 

energianvändning (ibid.). Befolkningens storlek och tillväxt måste vara i balans 

med förändringarna av ekosystemens produktionsförmåga (ibid.) Hållbar 

utveckling är inget statiskt tillstånd, utan bör ses som en process i ständig 

förändring där så väl dagens behov liksom morgondagens behov ska tas hänsyn 

till (ibid.). 

 

1.3.4 Hållbar turism 

 

Hall (2008) beskriver hållbar turism som en uppsättning av turism och hållbar 

utveckling. Skillnaden mellan hållbar utveckling och hållbar turism är således 

dess omfattning. Hållbar turism handlar om en utveckling av turism som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra möjligheten för kommande 

generationer att tillgodose sina behov. Det innebär att minimera turismens 

negativa effekter och maximera dess positiva effekter (Weaver, 2006). Effekterna 

brukar delas in i ekonomiska, sociala och miljömässiga (Hall, 2008). I denna 

uppsats ligger fokus på miljömässiga delen av hållbarhet inom turism. 

 

Att avgöra huruvida turism kan vara hållbart eller inte är svårt eftersom det är 

många olika aktörer och faktorer som spelar in, vilket gör det komplext att mäta 

effekterna. Samma effekt kan bli utpekad som både positiv och negativ beroende 

på vems perspektiv och i vilken kontext man menar (Hall, 2008). Enligt UNWTO 

(2019) är åstadkommandet av hållbar turism en kontinuerlig process som kräver 

en ständig kontroll av effekter, införande av förebyggande och/eller korrigerande 

åtgärder vid behov. Vidare krävs ett välgrundat deltagande från alla involverade 
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intressenter och ett starkt politiskt ledarskap i syfte att säkerställa ett brett 

deltagande. 

 

1.3.5 Parisavtalet 

 

Parisavtalet uppfördes av Förenta Nationerna och trädde i kraft år 2015. Det syftar 

i sin helhet till att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som 

drabbas av klimatförändringarnas effekter (Naturvårdsverket, 2018). 

Målsättningar är att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, dock helst 

begränsa den till 1,5 grader (ibid.). Man vill också öka ambitionen allt eftersom 

genom att involverade länder successivt skärper och/eller förnyar sina åtaganden, 

samt stämmer av situationen med varandra var femte år. En tredje punkt är att 

industriländer ska stödja utvecklingsländer (ibid.). 

 

1.3.6 Klimatkompensation 

 

Klimatkompensation innebär att ”neutralisera” koldioxidutsläpp som orsakas av 

konsumtion i en sektor (tex. en flygresa) genom kompensation i en annan sektor 

(Gössling et al, 2009). Den som orsakar utsläpp kan frivilligt betala för att 

motsvarade mängd utsläpp minskar någon annanstans (Naturskyddsföreningen, 

2019). Det vanligaste sättet att klimatkompensera på är köpa en 

utsläppsminskning som åstadkommits genom hållbara miljöprojekt. Oftast sker 

dessa projekt i utvecklingsländer. Projekten kan beröra allt ifrån trädplantering 

som ökar upptagningen och lagringen av koldioxid, till uppbyggnad av förnybar 

energi i syfte att ersätta fossila bränslen (ibid.). Definitioner för 

klimatkompensation skiljer sig åt och kan användas både i termerna 

"kompenserande" eller "neutraliserande" utsläpp, med hänvisning till en aktivitet 

som förhindrar, minskar eller tar bort växthusgasutsläpp från att släppas ut i 

atmosfären för att kompensera för utsläpp som uppstår på annat håll (Becken & 

Mackey, 2017). 
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1.3.7 Researrangörer & resebyråer 

 

Lundmark et al (2011) beskriver en researrangör som en aktör inom 

turismnäringen som arrangerar resor. Vanligen skapar dessa en helhetsprodukt för 

kunden som består av en paketlösning av tex. transporter, boende och aktiviteter 

(ibid.). Vidare skriver författarna att leverantörer av de olika delarna kan vara 

fristående, men att transportföretag och boendeanläggningar ägs i en del fall av 

researrangören. Researrangörens ihopsatta produkter säljs till paketpris, antingen 

direkt till kunden eller via återförsäljare (ibid.). Resebyråer är exempel på 

återförsäljare, vilka inte arrangerar resor utan endast säljer dem (ibid.). Dessa 

fungerar således som ”mellanhänder” mellan turister och turismföretag, dvs. 

konsumenter och producenter. Resebyråerna förpackar turismprodukterna utifrån 

konsumenternas skilda krav och motiv (ibid.). 
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2. TIDIGARE STUDIER 
 

Med hänsyn till rese- och turismindustrins nuvarande storlek, potentiella tillväxt 

och höga bidrag av koldioxidutsläpp blir det allt viktigare att bestämma vilka 

hållbara strategier som både industrin och turismleverantören kan delta i.  (Dodds 

et al, 2008). Frivilliga system för klimatkompensering av flygresor blir allt mer 

populära och antalet organisationer som erbjuder tjänster inom området växer. I 

detta tidiga skede är det oklart om klimatkompensationerna skulle kunna bidra till 

att göra turismen mer hållbar (Gössling et al, 2007). 

 

Följande avsnitt presenterar först ’Greenwash’ som är ett förekommande ämne i 

uppsatsens diskussionsdel. Därefter presenteras några olika synsätt som finns om 

klimatkompensation uppdelat i stödjande argument och kritiska argument. Det 

belyser också hanteringen av klimatkompensation vid flygresor inom 

reseindustrin. Klimatkompensation är ett relativt nytt fenomen och utbudet av 

tidigare forskning begränsad. Genom att beskriva olika för- respektive nackdelar 

som finns skrivet om klimatkompensation blir det möjligt att få en övergripande 

bild av debatter som råder kring ämnet idag. I sin tur underlättar det att förstå och 

analysera uttalanden och resonemang från uppsatsens intervjupersoner. 

 

2.1 Greenwash 

 

Pressen på företag att uppträda ansvarsfullt gentemot miljön har ökat markant de 

senaste åren (Kim & Lyon, 2015). Konsumenter är idag mer intresserade av en 

miljövänlig livsstil och därför finns många ’gröna’ alternativ, exempelvis inom 

områden för energi, mat och turism (Nguyen et al, 2019). I takt med att 

förväntningar på företagsansvar har stigit har många forskare hävdat att det lönar 

sig för företagen att presentera sig som ’gröna’ (Kim & Lyon, 2015). Nguyen et 

al (2019 skriver att s.k. greenwashing kan medföra potentiella fördelar, ett gott 

rykte eller en minskning av kostnader. Således verkar många företag presentera 

sig som gröna även fast de inte är det. Den framväxande litteraturen om 

greenwashing fokuserar ofta på företagens beslut om att överdriva gynnsam 

miljöprestanda för att förbättra olika intressenters uppfattningar om företaget, 

snarare än att helt och hållet avslöja både negativa och positiva aspekter av 

miljöprestanda (Kim & Lyon, 2015). 
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Den svenska miljöorganisationen Jordens Vänner förklarar greenwashing som att 

framställa något som bättre för miljön än vad det i själva verket är och/eller leda 

uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön 

(Jordens Vänner, 2019). Organisationen skriver också att den vanligaste 

användningen av greenwash går att koppla till reklam och marknadsföring, dvs. 

falsk miljöreklam. Årligen delar de ut Svenska Greenwashpriset till företag och 

makthavare som presenterar sig själva eller sin verksamhet som miljövänliga på 

ett oärligt sätt (ibid.). Detta pris beskrivs som Sveriges minst attraktiva miljöpris. 

Exempelvis gick priset år 2017 till Svenskt flyg med motiveringen att de felaktigt 

räknar koldioxidutsläpp per flygstol, istället för det totala resandet, och därför får 

det att se ut som att utsläppen från flyget minskar (ibid.). 

 

2.2 Argument för klimatkompensation vid flygresor 

 

2.2.1 Flygsektorn är beroende av klimatkompensation 

 

En ökad efterfrågan av flygresor ökar de absoluta luftfartsutsläppen. Tekniska 

förbättringar och effektivitetsvinster (tex. inom flygledning) har visat sig vara 

otillräckliga. Endast de internationella luftfartsutsläppen har ökat med över 30% 

mellan 2000 och 2010 och beräknas öka med cirka 64% mellan 2010 och 2020 

(Becken & Mackey, 2017). Redan hävdar vissa att industrin som helhet inte 

lyckats nå sina bränsleeffektivitetsmål på 1,5% per år. Baserat på analys av 

bränsleförbränning mellan 1968 och 2014 ligger flygindustrin efter sina 

uppställda mål med cirka 12 år. Enligt tillväxtprognoser skulle inte ens en 

förbättring på 1,5% vara tillräckligt för att motverka utsläppstillväxt pga. den 

ökade efterfrågan (ibid.). Om mer ambitiösa tekniska och operativa förbättringar 

uppnås sker utsläppen något långsammare men resulterar fortfarande i mer än en 

fördubbling av utsläpp jämfört med nuvarande nivåer. Bortsett från tekniska 

framsteg och nya flygplan – som är avgörande för att uppnå en betydande 

utsläppsminskning – är klimatkompensation ett viktigt alternativ för det globala 

klimatet (ibid.). 
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2.2.2 Ekonomisk effektivitet 

 

Ett vanligt argument för klimatkompensation är ekonomisk effektivitet. 

Kompensationerna erbjuder ett större antal projekt i syfte att motverka 

växthusgaser som är billigare och potentiellt mer kostnadseffektiva än den lilla 

uppsättningen som skulle minska utsläppen av växthusgaser inom ett reglerat 

företags verksamhet eller anläggningar (Anderson et al, 2016). Företag med 

begränsningar kan antingen investera i en större mängd billigare projekt eller köpa 

krediter från projekt till en lägre kostnad. När kompensation tillåts internationellt 

och inte bara inom hemlandet tenderar kostnaderna per enhet för minskning av 

växthusgaser att vara ännu lägre (ibid.). 

 

Individer tenderar att se en kompromiss mellan den nationella ekonomin och 

miljöpolitiken. När allmänheten uppfattar den nationella ekonomiska situationen 

som otillfredsställande och miljöpolitik som kostsam, tenderar stödet för 

miljöregleringen att minska och vice versa (Anderson et al, 2016). Kompensation 

tenderar att sänka kostnaden för minskning av växthusgaser och den upplevda 

avvägningen mellan växthusgasminskningar och ekonomiskt välstånd kan 

förbättras. Därför kan ett större stöd för klimatkompensation förväntas när dess 

effektivitetsvinster betonas (ibid.). 

 

Klimatkompensation gagnar inte bara nationellt ekonomiskt välstånd genom 

reducerade möjligheter till utsläpp av växthusgaser, utan även enskilda 

konsumenter (Anderson et al, 2016). Att minska utsläppen av växthusgaser är 

kostsamt och företag med minskningsskyldigheter tenderar att överföra de extra 

kostnaderna till konsumenterna. Mer klimatkompensation, i synnerhet 

internationellt, kommer sannolikt att resultera i mindre kostnader som överförs 

till allmänheten (ibid.). Detta är särskilt relevant eftersom flera studier har påvisat 

att höga kostnader för det genomsnittliga hushållet tenderar att minska stödet till 

klimatpolitiken (ibid.). 

 

2.2.3 Ökad miljömässig medvetenhet 

 

Dodds et al (2008) skriver att klimatkompensation i sig inte förväntas vara ett 

botemedel mot klimatförändringarna, men att det kan vara ett sätt att flytta rese- 

och turismnäringen i riktning mot att bli mer medveten om den miljöpåverkan 

som sektorn skapar, och tjänar som åtminstone en första åtgärd för att försöka ta 

itu med negativa effekter. 
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2.3 Argument mot klimatkompensation vid flygresor 

 

2.3.1 Miljömässig ineffektivitet 

 

En nyckelprincip för klimatkompensation är additionalitet. Additionalitet betyder 

i sammanhanget att varje projekt som syftar till att kompensera växthusgasutsläpp 

på annat håll bör endast vara möjligt som ett resultat av investering utifrån. Med 

andra ord måste de reducerade utsläppen vara något ”extra” utöver business-as-

usual och klimatprojekten bidra till utsläppsminskningar som inte hade hänt utan 

dessa investeringar (Anderson et al, 2016). Argument om ekonomiska 

effektivitetsvinster av klimatkompensation motverkas av en utbredd skepsis om 

additionaliteten och därmed effektiviteten av kompensationsprojekt. Många (om 

inte de flesta) krav på additionalitet är tvivelaktiga. Utgångspunkten är att den 

huvudsakliga delen av kompensationsprojekten skulle ha inträffat oavsett 

investeringar i kompensation (ibid.). Som ett resultat av detta finns tron på att 

utsläppsproducenter ofta sänker reduktionsförpliktelserna, utsläppen 

kompenseras inte, och utsläppsproducenterna tar bara ansvar för 

utsläppsminskningar som hade ägt rum oavsett (ibid.). Ineffektiviteten leder till 

en motsättning av klimatkompensation. 

 

Becken & Mackey (2017) skriver att klimatkompensation inte reducerar 

atmosfäriska koncentrationer av koldioxid i atmosfären och måste därför förbli ett 

andrahands- eller tredjehandsval. Även Gössling et al (2007) kritiserar 

klimatkompensation för att vara ett riskabelt alternativ som inte direkt minskar 

luftfartsutsläppen. Om strategin inte presenteras som tillfällig eller komplementär 

finns risk att människor uppmuntras till att inte behöva tro på att förändra sina 

beteenden, vilket skapar irreversibilitet i nuvarande konsumtions- och 

produktionsmönster. Broderick et al (2009) yrkar också på att det är 

beteendeförändringar som behövs för att uppnå de reducerade utsläppen som 

krävs för att undvika farliga klimatförändringar. Genom att undvika dessa 

strukturella förändringar försenas den utveckling som faktiskt behöver ske (ibid.). 

Mot bakgrund av detta är klimatkompensation endast att betraktas som en 

kortsiktig lösning. 
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Fortsättningsvis skriver Gössling et al (2007) att det är problematiskt att frivillig 

klimatkompensation är långt ifrån fast rotad i turismindustrin och bland resenärer. 

Om relevanta utsläppsminskningar inom luftfarten överhuvudtaget ska uppnås 

krävs att antalet klimatkompensationer ökar. För att det ska ske måste åtgärderna 

praktiseras på ett bredare plan och en större massa bli en del av 

kompensationssystemen; resenärer, flygbolag, researrangörer m.fl. (ibid.). 

 

2.3.2 Etiska invändningar 

 

En annan kritik gäller den etiska karaktären av klimatkompensation. 

Kompensation redovisas ofta som att betala för ’rätten’ att förorena (Anderson et 

al, 2016). Kritiker menar att det är problematiskt att utsläppsproducenter kan köpa 

sig ur ansvaret. Vidare är det troligt att allmänheten kommer att reagera på en 

sådan kritik, samt att allmänheten tenderar att betrakta bördan som liggande hos 

företagen och regeringen när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser 

(ibid.). Dodds et al (2008) undersökte tex. individers vilja att frivilligt köpa 

klimatkompensation vid flygresor och frågade även respondenterna om deras 

åsikt gällande vem som är ansvarig för utsläppsminskningar från flygningar. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det är flygbolagens och regeringens 

ansvar att minska utsläppen av växthusgaserna. Att presentera kompensation som 

ett medel för att undvika ansvar leder därför sannolikt till mindre stöd för detta 

instrument (Anderson et al, 2016). 

 

2.3.3 Avsaknad av gemensamma standarder 

 

Gössling et al (2007) skriver att det råder stora skillnader mellan organisationer i 

fråga om utsläppsberäkningsprocesser, kompensationsåtgärder, priser och 

verifieringsprocesser, vilket påverkar effektiviteten och trovärdigheten hos 

kompensationssystemen. Att uppnå trovärdighet menar författarna kräver att man 

fastställer gemensamma standarder för beräkning av utsläpp. Dodds et al (2008) 

uppger också en avsaknad av överenskomna industristandarder för hållbarhet 

inom turismen (speciellt klimatfrågor) som en potentiell orsak bakom den låga 

tillämpningen av klimatkompensation vid flygresor. Om denna agenda ska flyttas 

framåt måste goda styrelseformer genomföras för att bidra till att fastställa normer 

för framtida hållbara turismleverantörer så att de i sin tur kan ge konsekvent 

information till konsumenten. När standarder har antagits på nationell nivå för att 

standardisera klimatkompensation kommer organisationerna bättre att kunna 

utrusta sig med de rätta verktygen för att stödja genomförandet av hållbara 

åtgärder av både ’mellanhänder’ och resenärer vid flygningar (ibid.). 
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2.4 Hantering av klimatkompensation vid flygresor inom reseindustrin 

 

För närvarande är klimatkompensation mestadels helt frivillig, vilket lägger över 

ansvaret på konsumenterna och deras samvete (Dodds et al, 2008). Enligt 

McKercher et al (2014) måste hanteringen av miljöproblem i samband med turism 

innebära ett trepartssamarbete mellan regeringen, industrin och konsumenten. 

Regeringen kan anta lagstiftning och industrin kan tillhandahålla mer 

miljövänliga produkter. Den mer utmanande uppgiften är att förändra 

konsumentbeteendet, eftersom det handlar om att övertyga människor individuellt 

för att förändra sina etablerade vanor. I allmänhet är turister medvetna om turism 

som en producent av växthusgaser, men uppskattar inte nödvändigtvis hur deras 

egna handlingar som turister bidrar till utsläpp. Som ett resultat tänker de flesta 

inte på vilken inverkan deras semester har på miljön när de reser, rankar turism 

som ett lågt prioriterat miljöproblem och tenderar att underskatta de uppfattade 

miljöeffekterna av aktiviteter som ger starka personliga fördelar. Turister styrs av 

sina vanor och i valet mellan att vidta åtgärder eller att upprätthålla nuvarande 

beteende väljer de i regel ’status quo’. Förändring som innebär att andra 

väletablerade system och sociala utövanden är svårt (McKercher, 2014). 

 

Gössling et al (2009) skriver att trots att de flesta av flygresenärerna tror att 

klimatförändringarna är ett problem som luftfarten bidrar till, ser bara ca en 

tredjedel av resenärerna i undersökningen de orsakade flygutsläppen som sitt 

ansvar. Vidare menar författarna att det finns behov av bättre dialog med enskilda 

kunder om miljöfrågor och att denna dialog bör gå utöver flygbolagen och 

inbegripa researrangörer och resebyråer. Många resenärer använder dessa både 

som boknings- och informationskällor (Dodds et al, 2008). Resebolagens bidrag 

till turismindustrins utsläpp av skadliga växthusgaser uppskattas till ca 0,2 %, men 

dess indirekta bidrag är däremot höga eftersom företagen är ansvariga för att sälja 

transporter och boende (McKercher et al, 2014).  
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2.4.1 Kritik mot researrangörers & resebyråers engagemang 

 

Inom ramen för hållbar utveckling kritiseras stora researrangörer generellt för att 

de är få och har en dominerande ställning som innebär att de kan förhandla med 

lokala leverantörer och pressa ned priser (Weaver, 2006). Författaren skriver att 

detta möjliggör för researrangörerna att erbjuda förmånliga priser till sina kunder, 

men de ytterst små vinstmarginalerna begränsar företagens benägenhet att agera 

ansvarsfullt. Det leder till en omsättning utifrån en hög volym kunder och ett 

avlägsnande av hållbarhet mot något att betrakta som ’lyx’ (ibid.). Researrangörer 

som genererar utgående turism är därav mer lyhörda inför kunders klagomål som 

berör tex. värde för pengarna och servicekvalitet, snarare än klagomål om negativ 

miljöpåverkan (ibid.). 

 

Resebyråer kan potentiellt spela en roll i att ’fostra’ hela turismsystemet i 

hållbarhet, ändå saknas denna typen av engagemang på flera håll i världen 

(Weaver, 2006). Enligt McKercher (2014) har få av resebyråerna en proaktiv roll 

i att påverka antingen utbud eller efterfrågan. Författaren menar att branschen 

generellt är motvillig att införa obligatorisk klimatkompensation utifrån tron på 

att konsumenterna inte vill betala för att minska utsläppen eller pga. bedrivandet 

av klimatkompensation representerar ytterligare en extra kostnad bland redan 

existerande kostnader som tilläggsavgifter, skatter, bränsleavgifter, 

reseförsäkring och liknande. Vissa företag erbjuder online-kalkylräknare så att 

deras kunder kan bedöma sina egna utsläpp. Turisterna är förvisso inte bekanta 

med den här typen av beräknare, anser att de är svåra att använda och ifrågasätter 

deras trovärdighet (ibid.). McKercher (2014) menar att nivån på engagemang för 

dessa initiativ kan utmanas eftersom de flesta erbjuds på frivillig basis. 

 

McKercher (2014) skriver också att resebyråerna ser sig själva som en passiv länk 

mellan konsumenten och leverantören utan verkligt marknadsinflytande och anser 

sig därför inte ha någon faktisk roll att spela. Istället menar författaren att sektorn 

är mer sannolik att överföra ansvar till andra, tex. den offentliga sektorn, flygbolag 

eller hotell. För klimatet är det kritiskt att intressenterna är ovilliga att acceptera 

personligt ansvar och istället mer benägna att skylla på någon annan som 

bakomliggande orsak och sedan ringa på den andra att agera först (ibid.). En stor 

utmaning är enligt McKercher et al (2014) att ifrågasätta de djupt rotade åsikterna 

hos ledande befattningshavare som handlar om att detta inte är en kritisk fråga för 

resebolagen och att de är maktlösa att agera. Det handlar om att få dem att inse 

deras sociala ansvar i detta, i annat fall kommer åtgärderna att förbli mindre 

(ibid.). Personalen som jobbar på resebolagen kan göra en skillnad, men måste 

också utbildas om de olika åtgärder som är tillgängliga för dem. De behöver 

utbildas om att ta en mer proaktiv roll för att uppmuntra konsumenterna att 

förändra sina beteenden, snarare än att vänta på att konsumenten ska initiera 
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samtal (ibid.). Ledande befattningshavare måste också ta en mer aktiv roll när det 

gäller att lösa problemet med leverantörer (ibid.). 

 

2.4.2 Möjligheter för ett större engagemang bland researrangörer & resebyråer 

 

Trots bristande förståelse hos resenärer om klimatkompensation verkar de villiga 

att stödja fenomenet pga. orsaker som bl.a. miljöhänsyn, tron på 

klimatförändringarna och viljan att "göra en skillnad" (Becken & Mackey, 2017). 

Viljan att mildra effekterna av klimatförändringen från aktiviteter som är 

kopplade till turismen ökar, men det gör också ett behov av vidareutbildning och 

information till konsumenten (Dodds et al, 2008). Resebyråer har potential att 

påverka bestämmelser av produkter och att hjälpa till att forma konsumenternas 

efterfrågan (McKercher et al, 2014). 

 

Det finns möjligheter att potentiellt öka antalet frivilliga klimatkompensationer 

vid flygresor. Exempelvis skriver McKercher et al (2014) att turister visat en 

högre avsikt att betala för klimatkompensation när kostnaden är ’invävd’ i priset, 

snarare än när de uppmanas att betala en extra avgift. Med detta menas att turister 

antagligen i större utsträckning skulle acceptera om kostnaden inkluderades i 

biljettpriset istället för att kostnaden betalas som tilläggsavgift. I Sverige finns två 

färska exempel på stora researrangörer som vidtagit denna åtgärd. TUI började 

klimatkompensera alla koldioxidutsläpp från deras egna flygplan den 1 maj 2019, 

utan en extra kostnad för konsumenten (TUI, 2019). Även Ving gör detta för 

samtliga av deras flygresor sedan den 29 april 2019 (Ving, 2019). 

 

Ovanstående litteraturgenomgång poängterar att researrangörer har makt 

eftersom de har så många kunder, men är samtidigt beroende av att förhålla sig 

till kundernas önskemål och krav. För att studera detta har intervjuer genomförts 

med nyckelpersoner verksamma vid researrangörer och resebyråer. Denna metod 

förklaras vidare i nästa kapitel.  
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3. METOD 
 

Denna studie är kvalitativ och syftar till att undersöka resebolags inställning till 

klimatkompensering vid flygresor. Målet var att få en djupare insikt om varför 

företagen erbjuder klimatkompensation vid flygresor, hur de uppfattar att de kan 

påverka resenärer till att kompensera och vilka de uppfattar som ansvariga för att 

öka antalet klimatkompensationer vid flygresor. Metodavsnittet behandlar 

metodval, urval, genomförande, vald analysmetod, metoddiskussion och etiska 

aspekter. 

 

3.1 Metodval 

 

Kvalitativ forskning förknippas ofta med ett induktivt synsätt på relationen mellan 

teori och empiri (Bryman, 2011). Ett induktivt angreppssätt innebär att 

forskningsinsatsen grundar sig i empiri och att resultatet av forskningen landar i 

teori. Slutsatserna som dras grundar sig på studiens resultat. Många kvalitativa 

studier genererar förvisso inte någon teori, och teorin används ofta som en 

bakgrund till kvalitativa undersökningar. Det är därför av vikt att inte uppfatta den 

induktiva strategin som en entydig distinktion som alltid gäller, utan snarare att 

se det som en tendens (ibid.). 

 

Denna studie antar ett induktivt angreppssätt. Motiv bakom detta val är att 

klimatkompensation är en relativt ny företeelse och att tidigare forskning inom 

området är begränsat, vilket gör att den induktiva strategin lämpar sig i avsaknad 

av befintliga teorier. Den valda metoden innefattar dels sekundärdata i form av 

litteraturgenomgång och dels primärdata i form av intervjuer med researrangörer 

och resebyråer. 

 

Kvalitativ forskning är fördelaktigt vid sökandet efter en djupare förståelse bakom 

det ”yttre skenet” (Bryman, 2011). Fokus läggs vid hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet (ibid.). I denna studie har fyra personer intervjuats 

vid fyra olika tillfällen.  
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Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som handlar om att sociala 

företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till 

stånd (Bryman, 2011). Sociala företeelser och kategorier skapas inte bara via 

socialt samspel utan befinner sig också i ett tillstånd av ständig förändring. I 

forskningssammanhang innebär synsättet att forskarens beskrivningar av den 

sociala verkligheten utgör konstruktioner. Med detta menas att den sociala 

verklighet som presenteras utifrån en specifik version inte kan betraktas som 

slutgiltig, utan att sociala objekt och kategorier är socialt konstruerade. Ofta 

resulterar konstruktionism i ett intresse för representationen av sociala företeelser 

(ibid.). Synen på vetenskap i denna uppsats grundar sig på konstruktionism som 

referensram, då klimatkompensation är ett fenomen som skapats av människan. 

Det innebär att det finns olika uppfattningar och versioner av fenomenet, och 

därmed olika ”verkligheter”. 

 

3.2 Litteraturöversikt 

 

Genomgång av existerande litteratur handlar om att ta reda på vilka kunskaper 

som redan finns inom ett område och vad som gjorts tidigare. En bra genomgång 

av relevant litteratur kan förse en med argument som behandlar det tema man valt 

och är ett sätt att stärka ens trovärdighet som en person med kunskaper på det 

utforskade området (Bryman, 2011). I denna studie har en genomgång av 

existerande litteratur utförts i syfte att få kunskap om vad tidigare studier har 

uppmärksammat och skrivit om gällande klimatkompensation inom turism. 

Särskilt fokus har lagts vid att ta del av studier som behandlat klimatkompensation 

i relation till flyget. På så sätt har en djupare insikt åstadkommits inom 

ämnesområdet, vilket givit upphov till forskningsproblemet i denna uppsats. 

Vetenskapliga texter som i stora drag behandlar turism och hållbarhet har främst 

hämtats från litterära källor i form av böcker. Vetenskapliga artiklar som mer 

specifikt behandlar klimatkompensation har hämtats från virtuella källor. I brist 

på svenska texter har framför allt engelska sökord använts som tex: carbon 

offsetting, carbon offsetting aviation, carbon offsetting tourism, carbon offsetting 

travel, carbon offsetting tour operator, carbon offsetting travel agency. 
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3.3 Intervjuer 

 

Intervjuer kan ge svar på individers åsikter, tankar, känslor och upplevelser, samt 

lämpar sig att användas för mer komplexa och subtila fenomen (Denscombe, 

2010). Det finns två olika former av intervjuer; strukturerade och ostrukturerade. 

Tillvägagångssättet i kvalitativa undersökningar karakteriseras av att vara mer 

ostrukturerat än strukturerat, eftersom syften och frågeställningar tenderar att vara 

mer generella och tyngd att läggas på informanternas egna uppfattningar och 

synsätt (Bryman, 2011). Vidare kan intervjuer ge kontakt med nyckelaktörer i 

fältet som kan ge ”priviligierad information”, dvs. ett informationsdjup som inte 

kan nås på annat håll (Denscombe, 2010).  

 

I denna uppsats har fyra semi-strukturerade intervjuer genomförts; två med 

informanter från researrangörer och två med informanter från resebyråer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har förberett frågor 

som den vill ha svar på men antar ett flexibelt förhållningssätt till vilken ordning 

frågorna kommer i intervjun. Detta möjliggör för informanten att ge mer öppna 

svar, samt gå djupare in på problem och prata om dessa på ett bredare plan än om 

intervjun skulle vara strukturerad och mer kontrollerad (Denscombe, 2010). Att 

låta intervjun röra sig i olika riktningar ger insikt om vad informanten anser vara 

relevant (Bryman, 2011). Semi-strukturerade intervjuer ansågs lämpliga i studien 

då informanterna skulle få möjlighet att ge mer öppna svar och belysa sådant de 

upplever som viktigt, snarare än att bli styrda. På så sätt tilläts intervjuprocessen 

att bli mer flexibel samtidigt som den kunde hålla ett förhållandevis tydligt fokus. 

 

3.3.1 Urval 

 

Ett målstyrt urval användes som tillvägagångsätt vid valet av intervjupersoner. 

Målstyrda urval handlar om att välja ut enheter (t.ex. individer eller 

organisationer) med hänsyn till en studies frågeställningar. Tillvägagångssättet 

sker ofta i flera olika steg, tex. genom ett första urval av organisationer och 

därefter ett andra urval av specifika intervjupersoner (Bryman, 2011). Till att 

börja med valdes organisationer ut baserat på tre huvudsakliga kriterier; de skulle 

ha sina säten i Sverige, de skulle erbjuda klimatkompensation till sina kunder, 

samt att de skulle ha en så hög ekonomisk omsättning som möjligt. De företag 

som har högre ekonomisk omsättning antas generera en större volym flygresor 

och står därmed för en högre indirekt påverkan av koldioxidutsläpp i följd av sålda 

flygresor. Det andra steget handlade om att få tag på lämpliga intervjupersoner 

inom de utvalda organisationerna. För att studiens frågeställningar skulle kunna 

besvaras på bästa möjliga sätt ansågs det vara av vikt att personerna var väl insatta 

i de respektive organisationernas hållbarhetsarbeten.  Vid den första kontakten 

med studiens deltagande organisationer fick de själva hänvisa till intervjupersoner 

de ansåg lämpliga för ändamålet. Intervjupersonerna som ställde upp besitter 
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högre uppsatta yrkespositioner inom de respektive organisationerna och ansågs 

lämpliga för att kunna delge relevanta tankar, uppfattningar och kunskaper om 

uppsatsens huvudämne – klimatkompensation. De slutgiltiga intervjupersonerna 

presenteras i tabell 1. Informant 1 och informant 3 representerar resebyråer (Resia 

och Ticket), medan informant 2 och informant 4 representerar researrangörer 

(Turkietresor och Apollo). Ordningen i tabell 1 är grundad på den ordning i vilken 

intervjuerna ägde rum tidsmässigt. 
 

Tabell 1: Presentation av intervjupersoner 

Intervjuperson Researrangör/resebyrå Ålder Yrkesposition 

Informant 1 Resia 40-årsåldern Varumärkeschef & 

hållbarhetsansvarig 

Informant 2 Turkietresor 40-årsåldern Verkställande direktör 

Informant 3 Ticket 60-årsåldern   Säljchef i butik & tf. 

regionchef 

Informant 4 Apollo 30-årsåldern PR- & pressansvarig & 

(delvis) ansvarig för 

CSR 

 

3.3.2 Genomförande 

 

Samtliga intervjuer ägde rum mellan 23–25 april 2019. Två intervjuer 

genomfördes via telefon (Resia och Apollo), medan de andra två genomfördes på 

plats i Stockholm (Turkietresor) och i Umeå (Ticket). Genomförandetiden på 

intervjuerna varierade mellan 25–30 minuter, beroende på de individuella svaren 

som gavs och antalet följdfrågor som ställdes. Bryman (2011) skriver att om 

intervjuaren ska kunna vara uppmärksam och följa upp det som sägs av 

informanten bör denne undvika att föra anteckningar om det som uttalas. 

Informanterna blev därför tillfrågade om att spelas in, vilket samtliga gav sina 

medgivanden till. 
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3.3.3 Tematisk analys 

 

Den valda metoden för analys i denna studie är tematisk analys. Braun & Clarke 

(2006) skriver att tematisk analys går ut på att finna återkommande och 

meningsfulla teman i en datauppsättning – i det här fallet svaren från fyra 

intervjuer. Om återkommande teman finns kan det tolkas som att gemensamma 

uppfattningar råder om det studerade ämnet. I det fall då inga eller få teman kan 

identifieras kan det tolkas som att olika uppfattningar råder bland informanterna 

gällande det studerade ämnet (Denscombe, 2010). Detta ligger till grund för valet 

av tematisk analys, eftersom det möjliggör att påvisa liknande eller åtskiljande 

uppfattningar om klimatkompensation vid flygresor hos de tillfrågade 

resebolagen. Vidare krävs ingen detaljerad teoretisk och teknisk kunskap om 

tillvägagångssättet vid tematisk analys, vilket gör analysmetoden mer tillgänglig 

i synnerhet för de som befinner sig tidigt i en kvalitativ forskningskarriär (Braun 

& Clarke, 2006). Tematisk analys är heller inte knuten till någon existerande 

teoretisk ram och kan därför användas inom olika typer av teoretiska ramverk 

(ibid.). Värt att poängtera är att tillvägagångsättet vid tematisk analys är komplext 

och ter sig olika beroende på forskaren och dennes syfte. Olika steg i 

analysprocessen kan behöva göras flera gånger om. Det är således viktigt att vara 

konsekvent och transparent i beskrivningen av hur man gått till väga (ibid.). 

Nedan följer en genomgång av hur analysen har genomförts. 

 

Dencombe (2010) skriver att kvalitativa data måste förberedas och organiseras 

innan de analyseras. Vid användandet av ljudinspelningar bör dessa skrivas ned 

eftersom det underlättar vid mer detaljerade sökningar och jämförelser av data 

(ibid.). Inspelningarna från samtliga intervjuer har transkriberats och skrivits ut i 

pappersform. På så sätt gavs en helhetlig bild av intervjusvaren och möjlighet till 

att enklare kunna söka efter relevanta mönster. Vidare har den tematiska analysen 

genomförts utifrån en induktiv approach. Det innebär att teman har identifierats 

under analysens gång baserat på vad som framkommer i datamaterialet (Braun & 

Clarke, 2006), i det här fallet informanternas svar. Den induktiva tematiseringen 

sker utan att anpassas till en redan existerande kodningsram eller till forskarens 

förutfattade meningar (ibid.). Till skillnad från ett deduktivt förhållningssätt 

ansågs det inte önskvärt att teman skulle förutbestämmas. Detta eftersom att 

åsikter och uppfattningar om fenomen som klimatkompensation ses som 

föränderliga och därför var det av större intresse att finna teman baserat på 

uttalanden från ’här och nu’. 
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Analysen följer de steg som Braun & Clarke (2006) listar upp i analysprocessen. 

I det första steget lästes alla transskript igenom ett flertal gånger i syfte att lära 

känna materialet, vilket enligt Braun & Clarke (2006) är av betydelse då idéer om 

potentiella teman formas under tiden. Det andra steget beskriver författarna som 

att organisera in datamaterialet i ’meningsfulla’ grupper, dvs. i förhållande till det 

studerade fenomenet. Detta gjordes med utgångspunkt i uppsatsens tre 

frågeställningar. Under separata genomgångar av varje text söktes svar på var och 

en av frågeställningarna. De funna svaren antecknades ned i ett nytt dokument 

med de olika respondenternas svar åtskilda från varandra för att möjliggöra att se 

över eventuella skillnader. På så sätt påbörjades en indelning av intervjusvaren i 

mindre delar. Det nya dokumentet skrevs ut i pappersform för att underlätta 

kodningsprocessen av dessa mindre delar. I det tredje steget omvandlades 

kodorden till teman, vilket (Braun & Clarke, 2006) förklarar som att liknande 

koder kombineras med varandra för att bilda övergripande teman. Författarna 

skriver att ett tema fångar något som är viktigt om datamaterialet i relation till 

forskningsfrågan. Det finns inget ”rätt” svar på huruvida ett temas proportioner 

ska vara, utan detta är något som forskaren själv avgör under ett flexibelt 

förhållningssätt (ibid.). Tematisering kan således bildas och formas på många 

olika sätt. Viktiga kriterier som låg till grund för själva tematiseringen var att 

koderna (som ingår i ett tema) skulle vara tillräckligt lika varandra och de skulle 

också förekomma tillräckligt många gånger för att kunna benämnas som 

återkommande. Det ansågs också vara av vikt att jämföra resebyråernas och 

researrangörernas svar med varandra för att kunna analysera eventuella skillnader. 

Varje tema namngavs utifrån dess huvudsakliga fråga. Temana som skapades var; 

miljömässigt värde & marknadsvärde, information & kommunikation, utförande 

av klimatkompensering åt kunden, samt överskridande ansvar. Slutligen valdes 

citat ut för att beskriva temanas betydelse och relevans (ibid.). 
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3.3.4 Metoddiskussion 

 

För att kunna bedöma en studies trovärdighet lyfter Denscombe (2010) upp 

aspekter som validitet, reliabilitet, generalisering och objektivitet. Validitet 

refererar till noggrannheten och precisionen av data, dvs. om rätt data har använts 

för att undersöka ämnet och om mätningen av data har utförts på ett korrekt sätt 

(ibid.). Reliabilitet hänvisar till huruvida ett forskningsinstrument är neutralt i sin 

effekt och om det skulle producera samma resultat vid olika tillfällen (ibid.). 

Generalisering handlar om forskningsresultatets förmåga att förklara, eller 

förekomma i, liknande fenomen på allmän nivå, snarare än att vara något som är 

unikt för det specifika fall som används för forskningen (ibid.). Objektivitet 

betecknar forskning som är opartisk och neutral vad gäller forskarens inverkan på 

resultatet, samt att processer för datainsamling och analys ska vara rättvisande 

(ibid.). Vidare skriver Denscombe (2010) att dessa kriterier är svåra att bedöma 

vid kvalitativ forskning. Författaren menar att det tex. inte går att kontrollera 

studiens kvalité genom att kopiera forskningen på samma sätt som forskare kan 

upprepa ett experiment. Orsaker till detta är delvis att det är omöjligt att replikera 

en social miljö pga. att saker oundvikligen förändras med tiden (ibid.). Ytterligare 

tenderar forskaren att vara så intimt involverad i insamlingen och analysen av 

kvalitativa data, vilket gör chanserna för en annan forskare att producera identiska 

data och komma fram till identiska slutsatser väldigt små (ibid.). 

 

Mot bakgrund av ovanstående stycke är det av vikt att poängtera att studien har 

utformats och genomförts av en skribent, och att resultatet således bygger på en 

enstaka persons analys. I annat fall hade utfallet inte blivit exakt densamma, tex. 

formuleringen av frågeställningarna eller intervjufrågorna, eller tolkningen av den 

insamlade empirin. Vidare går det inte att utesluta att intervjusvaren skulle blivit 

annorlunda om intervjupersonerna hade uttryckt sina privata uppfattningar, 

snarare än att representera åsikter för de olika reseföretagen. Det bör även tas i 

beaktande att intervjusvaren hade blivit annorlunda om andra personer inom 

samma företag hade blivit intervjuade, exempelvis anställda som har mindre 

kunskap om klimatkompensering. Studiens resultat grundar sig på endast fyra 

intervjuer och är inte att se som representativ för samtliga fall inom ramen för 

resebolag och deras åsikter om klimatkompensering vid flygresor. Istället är den 

att betrakta som en pilotstudie, vilken kan ses som stöd för framtida forskning 

inom ämnet. 
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Vidare finns skäl att ifrågasätta varför två resebyråer och två researrangörer 

intervjuades, istället för exempelvis fyra aktörer från samma typ av verksamhet 

(tex. 4 resebyråer). Då intervjuantalet är få kan det argumenteras för att detta hade 

förenklat analysprocessen och medfört ett tydligare resultat. Orsaken till att 

studieobjekten blev både researrangörer och resebyråer är flera. Delvis förstods 

den påtagliga skillnaden mellan resebyråer och researrangörer först efter att den 

första kontakten hade ägt rum med samtliga organisationer som kontaktades. 

Flera av dessa hade då redan börjat tacka ja till att gå med på intervju. Samtidigt 

förelåg två hinder som begränsade möjligheten att få tag i nya kandidater; delvis 

ett begränsat tidsutrymme och delvis att påskhögtiden (dvs. allmän ledighet) inföll 

under samma tidsperiod som genomförandet av empiriinsamlingen. I följd av 

detta förväntades det inte att organisationerna som kontaktades skulle ha 

möjlighet att delta. Dessutom kan miljöfrågor betraktas som något känsligt som 

inte alla företag vill intervjuas om. 

 

Totalt kontaktades 10 verksamheter, även om det bara var önskvärt med 4–5 

intervjuer. De som har deltagit i studien representerar de verksamheter som 

tackade ja, medan resterande verksamheter tackade nej eller uteblev med besked 

(tex. Ving och TUI). Anledningen till att två av intervjuerna genomfördes via 

telefon var pga. att intervjupersonerna ej hade möjlighet att ses på ett fysiskt möte. 

Fördelen med telefonintervjuer är att de inte kräver en rumslig samvaro mellan 

forskaren och informanten, och därmed inte heller är lika tidskrävande. En 

nackdel är det inte går att avläsa informantens kroppsspråk. Slutligen kunde en 

fördel konstateras med att ha både researrangörer och resebyråer som 

studieobjekt; det blev en möjlighet att kunna jämföra dessa med varandra. 

 

En alternativ metod hade kunnat vara att tillämpa kvantitativa metoder och att tex. 

genomföra empiriinsamlingen med hjälp av en enkätundersökning. Enligt 

Denscombe (2010) är fördelar med kvantitativa data att analysen baseras på 

vetenskapliga lagar, snarare än forskarens egna värderingar. Tolkningar och 

resultat baseras på uppmätta kvantiteter istället för intryck, vilka kan kontrolleras 

av andra och även statistiskt testas för att ge ytterligare trovärdighet (ibid.). Vidare 

kan stora volymer av kvantitativa data analyseras relativt snabbt (ibid.), vilket 

hade möjliggjort ett mer representativt resultat eftersom fler respondenter hade 

kunnat delta i studien. I denna studie var målet att få mer djupgående och utförliga 

svar kring det studerade ämnet, vilket står bakom valet av att tillämpa kvalitativa 

metoder. Kvalitativa metoder ger utrymme för alternativa förklaringar och 

möjliggör för forskare att nå olika slutsatser (ibid.). Detta ansågs vara av betydelse 

då klimatkompensation är ett omdebatterat fenomen som berör ett komplext 

miljöproblem. 
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3.4 Etiska aspekter 

 

Etik i samhällsvetenskapliga studier handlar om hur man ska behandla de 

individer som studeras och om det finns aktiviteter som man bör eller inte bör 

engagera sig i tillsammans med de personer som studeras (Bryman, 2011). Några 

etiska principer som författaren tar upp är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet beskrivs som att 

forskaren måste informera de berörda individerna om den aktuella studiens syfte 

och vilka moment som ingår i undersökningen (ibid.). Individerna ska få vetskap 

om att deltagandet är frivilligt, liksom att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(ibid.). Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att 

uppgifter om de deltagande individerna ska skyddas från obehöriga så att de inte 

kan komma åt dessa och nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna i 

forskningsprocessen endast får användas för forskningens ändamål (ibid.). 

 

Samtliga av intervjupersonerna i studien informerades om de ovanstående delarna 

innan intervjuernas genomförande. Miljöfrågor kan, som tidigare nämnts, 

betraktas som ett känsligt område för resebolag att diskutera om. Även om 

företagen arbetar för att maximera sin positiva miljöpåverkan kan det inte undgås 

att verksamheterna också bidrar till negativa miljöeffekter, tex. i den mening att 

varje såld flygresa innebär ytterligare koldioxidutsläpp i atmosfären. Innan 

intervjuerna fick intervjupersonerna därför ta del av studiens övergripande syfte 

för att få reda på undersökningen handlar om. Samtliga informanter blev också 

informerade om att deltagandet var frivilligt, att de kunde avstå från att svara på 

vilken fråga som helst och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Inspelningar av intervjuerna gjordes först efter informanternas medgivanden. 

Samtliga intervjupersoner har hållits anonyma och inte namngivits i varken 

transkriberingar eller i uppsatsen. Enligt Bryman (2011) finns svårigheter med 

etik i kvalitativa studier då de ofta karakteriseras av öppna och vaga 

frågeställningar, vilket gör det svårt att på ett korrekt sätt informera om sin 

forskning till andra. Samtliga intervjupersoner i studien fick därför ta del av den 

färdiga uppsatsen innan den publicerades för att dessa skulle få möjlighet att 

korrigera eventuella missuppfattningar. 
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4. RESULTAT 
 

Detta avsnitt presenterar resultatet från den tematiska analysen av de fyra 

genomförda intervjuerna. Totalt har 4 antal teman kunnat identifieras; 

miljömässigt värde & marknadsvärde, information & kommunikation, utförande 

av klimatkompensering åt kunden, samt ett överskridande ansvar. Temana 

grundar sig på en ’röd tråd’ mellan de olika intervjusvaren, dvs. uttalanden med 

liknande innebörd. För att hålla intervjupersonerna anonyma har samtliga citat 

beskrivits utifrån kodnamnen i tabell 2, dvs. ”Informant 1”, ”Informant 2”, 

”Informant 3”, och ”Informant 4”. Vad gäller begreppen ’resenärer’ eller ’kunder’ 

är dessa att betraktas som semesterkunder, dvs. privata resenärer och inte 

affärsresenärer, om ej annat uppges. Ingen av informanterna har uppgivit några 

exakta siffror på hur stor andel av deras resenärer som klimatkompenserar sina 

flygresor, men det har framkommit att det inte handlar om mer än ca 2 %. 

 

Hur de olika företagen väljer att erbjuda sina kunder att klimat-kompensera sina 

flygresor skiljer sig åt. Det anses därför vara av vikt att presentera kortfattat hur 

dessa erbjuder sina kunder att göra detta i skrivande stund. Resia erbjuder 

’klimatreduktion’, vilket innebär att kunden kan välja att betala 100 kronor 

(utöver flygpriset) för att köpa till biobränsle till sin flygresa och därmed göra en 

direkt klimatreducering av resans utsläpp (Intervju, Resia, 23 april 2019). Ticket 

samarbetar med organisationen Tricorona Climate Partner och erbjuder kunderna 

att själva gå in och beräkna hur mycket de vill betala för sitt utsläpp, samt en 

möjlighet att styra pengarna till olika klimatvänliga projekt (Ticket, 2019). De 

båda researrangörerna Turkietresor och Apollo samarbetar med organisationen 

GreenSeat och erbjuder deras kunder att genom denna organisation beräkna sina 

flygutsläpp och betala för dessa, varav pengarna går till olika projekt (Apollo, 

2019; Turkietresor, 2019). Apollo tipsar även på sin hemsida om ytterligare 

aktörer som det är möjligt att klimatkompensera sin flygresa hos (Apollo, 2019). 
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4.1 Motiv bakom att erbjuda kunder att klimatkompensera sina flygresor  

 

4.1.1 Miljömässigt värde & marknadsvärde 

 

Under intervjuerna har samtliga informanter konstaterat att klimatkompensering 

vid flygresor är ett viktigt alternativ att erbjuda kunderna. Mer specifikt har det 

framgått att det finns två olika typer av värden i att erbjuda detta; miljömässigt 

värde och marknadsvärde. 

 

”Förhoppningsvis får det en positiv effekt på klimatet. Det är den stora 

fördelen. Vi är medvetna om att flyget har en negativ klimatpåverkan och då är 

vår kommunikation i det att vi vill också vara med och driva branschen framåt, 

att vi ska bli bättre på att erbjuda mer hållbara reselösningar.” (Informant 1) 

 

Det första värdet belyser det miljömässiga värdet, vilket illustreras i citatet ovan. 

Samtliga av informanternas uttalanden har menat på att resenärernas efterfrågan 

vad gäller hållbara alternativ växer sig allt större, i följd av en ökad miljömässig 

medvetenhet och ett ökat intresse för miljöfrågor. Som aktör i resebranschen anses 

det värdefullt att ur miljösynpunkt kunna erbjuda kunderna att klimatkompensera 

sina flygresor. Erbjudandet att klimatkompensera sin flygresa ger kunderna 

möjlighet att välja ett mer hållbart resealternativ och att minska sin negativa 

klimatpåverkan. En av informanterna har dock belyst att klimatkompensering ej 

är att betrakta som en bidragande åtgärd till ett ’grönare’ resande i den mening att 

det inte driver utvecklingen av flygbranschen till att bli mer miljövänlig och 

miljöeffektiv. 

 

Det andra värdet handlar om att det finns ett marknadsvärde i att erbjuda kunderna 

att klimatkompensera sina flygresor. Under intervjuerna tillfrågades 

informanterna om de uppfattar att det finns några fördelar inom 

ekonomi/marknadsföring eller konkurrensfördelar med att erbjuda kunderna att 

klimatkompensera sina flygresor. Svaren tyder på att de fördelaktigheter som 

medföljer i att erbjuda kunderna att klimatkompensera är en ökad möjlighet att få 

fler kunder. Detta illustreras i följande citat: 

 

”Hållbarhetsarbetet är ju en del av vårt varumärke, så det är klart att om vi har 

ett starkt och bra varumärke så innebär det ekonomiska fördelar för oss i 

längden – fler gillar oss och väljer att resa med oss.” (Informant 4) 

 

Informant 4 har vid intervju beskrivit klimatkompensering som en del av 

verksamhetens övergripande hållbarhetsarbete, vilket i sin tur är en del av 

företagets varumärke. Citatet ovan belyser att varumärket stärks om kunderna ser 

positivt på det arbete som verksamheten gör, något som kan leda till att fler väljer 

att resa med företaget. Detta betyder att företaget får ekonomiska fördelar på lång 
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sikt. Samtliga informanter har uppgivit att erbjudandet av klimatkompensering är 

att se som en konkurrensfördel gentemot aktörer som inte erbjuder detta 

alternativ. Kunderna väljer eventuellt att boka med företaget för att de vet att 

möjligheten till kompensering finns, vilket innebär att kunden aktivt väljer 

företaget framför något annat. Informant 1 (vars organisation säljer resor till både 

semesterresenärer och affärsresenärer) har dock uttryckt att intresset för hållbara 

resealternativ bland semesterkunder är knapp, men desto större på företagssidan. 

Informanten menade att detta går att tyda givet den lilla andel semesterkunder 

som faktiskt använder sig av klimatreduktion. Företagskunder å andra sidan har 

själva krav på sig att hållbarhetsredovisa och ser resorna som en av de konkreta 

åtgärder där deras egen klimatpåverkan kan minskas. Informant 1 har därav riktat 

fokus på konkurrensfördelar som något att förknippa med företagskunder och 

exemplifierat att det förekommit tillfällen då företaget har vunnit företagskunder 

i följd av att ha haft det bästa erbjudandet kopplat till detta. 

 

”Om vi ska gå in på affärsutveckling och marknadsföring så är det här mjuka 

värdet av klimatkompensering eller skolmat till barn i någon afrikansk by eller 

någonting sånt – det är värdet att lyfta fram i marknadskanaler för att få ’good-

will’ som företag och brand, vilket ger en trovärdighet som i slutändan kommer 

ge ökat resande eller ökat köp eller ökad volym för det här företaget om man 

hanterar det rätt.” (Informant 2) 

 

I ovanstående citat beskrivs klimatkompensering som ett verktyg inom 

marknadsföring, vilket används för att skapa ett förtroende för kunderna och 

genererar ett ökat resande. Informant 2 har vid intervju angivit att de stora 

researrangörerna som TUI och Ving arbetar strategiskt med ämnet i sin 

marknadsplan genom att lyfta upp detta i ’rätt’ marknadskanaler. Istället för att 

locka resenärer genom att säga ”Kom och köp en resa för 4995”, formar de 

budskapet till ”Vi är jättebra, vi klimatkompenserar din resa”. Ur ett 

marknadsperspektiv menar informanten att det handlar om att tjäna pengar i 

företaget och att få kunder att resa med företaget pga. att erbjudandet om 

klimatkompensering finns. Även de andra informanterna har exemplifierat de 

stora researrangörerna Ving och TUI när de beskrivit ekonomiska fördelar i 

relation till klimatkompensering. En orsak bakom detta kan vara att dessa företag 

bara några veckor innan intervjuerna ägde rum gick ut med pressmeddelanden om 

att de klimatkompenserar alla sina resor, dvs. gör valet åt kunden och ’väver in’ 

kompensationen i resans pris. 
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4.2 Hur researrangörer & resebyråer upplever att de har möjlighet att 

påverka resenärer till att klimatkompensera sina flygresor 

 

4.2.1 Information & kommunikation 

 

Resebolagens övergripande syn på sin egen roll i att påverka resenärer till att 

klimatkompensera sina flygresor handlar om information och kommunikation. 

Informanterna har under intervjuer varit samstämmiga om att deras verksamheter 

kan påverka genom att informera kunderna om att alternativet finns, samt 

kommunicera om detta på enkla/tydliga sätt. Exempel på hur detta kan göras är 

genom att lyfta ämnet i de olika forumen där kommunikation med kunderna sker; 

på hemsidan, i butik, i mail, etc. De hållbara lösningarna, i detta fall 

klimatkompensering, behöver synliggöras mer om resenären ska kunna bidra med 

något som ger effekt för miljön. 

 

”Till exempel att dels påminna dem [kunderna] i bokningsmail och 

bekräftelsemail, men också att göra klicken till en transaktion inte så många. 

Vara väldigt tydlig med kommunikationen, tydlig med pris, tydlig med allt vad 

det egentligen innebär.” (Informant 4) 

 

Ett återkommande ord som har använts av samtliga informanter har varit ’enkelt’, 

i den vidare kontexten av att genomförandet av en klimatkompensering vid en 

flygresa ska vara så enkel som möjligt för kunden. Från resebolagens sida handlar 

det då om att vara så tydlig som möjlig i kommunikationen med kunderna, bl.a. 

genom att berätta att alternativet finns, varför det finns, var pengarna går, samt att 

förenkla transaktionen av en klimatkompensering genom att göra stegen till dessa 

färre. Detta illustreras till viss del i citatet ovan. 

  

”Vi har gått ifrån den här ’klassiska’ klimatkompensationen, att man bygger 

vindkraftverk i Kina eller så. Jag säger inte att det är en dålig lösning, men vi 

har tyckt att det är enklare att kommunicera en sak för att göra det enkelt för 

kunden. Då har vi valt att jobba med biobränsle.” (Informant 1) 

 

Informant 1 har vid intervju uttryckt att det nuvarande låga deltagandet i 

klimatkompensering bland semesterkunder bl.a. beror på en för ”krånglig” 

bokningsprocess och att det i relation till detta är för dyrt. Vidare har 

informanten gått in mer konkret på hur man som aktör kan göra detta tydligare i 

praktiken genom att exemplifiera hur de som resebyrå övergått från ”klassisk” 

klimatkompensation till klimatreduktion, vilket kan tydas i ovanstående citat. 

Detta innebär att på liknande sätt som kunden under bokningsprocessen blir 

tillfrågad om var denne vill sitta på flygplanet, blir kunden även tillfrågad om 

den vill lägga till 100 kr ovanpå flygpriset för att köpa till biobränsle till resan. 

På så sätt är priset för att klimatreducera densamma för alla privata resenärer 
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och skillnaden i utsläppsminskning sker direkt, dvs. under samma flygresa som 

resenären deltar i. Vad informant 1 har poängterat är att det blir som en 

”naturlig” köpprocess där kunden endast behöver klicka i en tilläggsruta i 

bokningsflödet, istället för att hänvisas vidare till ett annat företag som arbetar 

med klimatkompensering och där beräkna sina egna utsläpp hos dem. Dessutom 

har det hävdats att ett lägre och gemensamt pris, i detta fall 100 kr, ger en större 

effekt eftersom fler väljer det. 

 

4.2.2 Utförande av klimatkompensering åt kunden 

 

Tre av fyra informanter (I1, I2, I4) har uppgivit att det finns en möjlighet för deras 

verksamheter att öka antalet klimatkompensationer vid flygresor genom att väva 

in klimatkompensation i priset, dvs. att som företag göra valet åt kunden. Under 

skrivande stund är det inget av dessa företag som gör detta eller som uttryckt att 

de tagit beslut om att införa det. Den som inte har lyft detta som en potentiell 

möjlighet är informant 3 som istället poängterat att det inte får upplevas som ett 

tvång att klimatkompensera och att kunden själv måste få ta ställning till om 

vederbörande vill klimatkompensera eller ej. 

 

”Det senaste veckorna har de [Ving och TUI] gått ut med detta och då gör de 

egentligen valet åt kunden, för de lägger in det i resans pris från början. Det är 

lättare när man är producent som sätter priset, för vi har flygpriser som vi 

förmedlar till våra kunder och det är väldigt svårt för oss att lägga in någonting 

i priset utan att det syns.” (Informant 1) 

 

Informant 1 har belyst en skillnad mellan resebyråers och researrangörers 

möjligheter i denna fråga, vilket återspeglas i ovanstående citat. Den skillnaden 

innebär att för en resebyrå är det svårare att ’väva in’ klimatkompensering i priset, 

eftersom detta blir synligt utåt. Som återförsäljare förmedlas flygpriser som redan 

är satta på annat håll. Informant 1 menar att researrangörer däremot själva är 

prissättare av produkterna de säljer och har därför enklare att klimatkompensera 

åt kunden eftersom de kan ’osynliggöra’ detta. Även informant 2 har uttalat sig 

om att researrangörer har rätt att höja och sänka priset hur mycket de vill, samt 

kan ’hämta hem’ företagets investering (kostnad) för att klimatkompensera åt 

kunden genom att tex. höja priset på någonting annat. 
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4.3 Vem/vilka som researrangörer & resebyråer upplever bär ansvar för att 

öka antalet klimatkompensationer vid flygresor 

 

4.3.1 Ett överskridande ansvar 

 

När det kommer till vem som har möjlighet att bidra till att öka antalet 

klimatkompensationer vid flygresor finns likheter i uttalanden som går att koppla 

till denna frågeställning. Till en början uttalade sig informanterna på ett konkret 

plan och gav ordagranna exempel som; politiker, ”vi” (researrangörer/resebyråer), 

hela branschen, flygbolag, flygbranschen, stora företag, små företag, skolan, 

människor, resenären, kunden. Gemensamt för informanterna är att de därefter 

besvarade frågan på ett bredare plan. Det råder en syn om att klimatkompensering 

är att betrakta som en liten del av ett större miljöarbete och miljötänk, och är 

därmed ett av de många val som kan väljas för att göra en insats för miljön. Att 

öka antalet klimatkompensationer vid flygresor går hand i hand med att öka 

klimatsmarta val i övrigt. Ansvaret i denna fråga har inte riktats mot en enskild 

grupp, utan samtliga informanter har uttryckt ett ansvar som innefattas av ett brett 

deltagande på olika nivåer, vilket illustreras i nedanstående citat. Detta har givit 

upphov till temat ”ett överskridande ansvar”. 

 

”Vi måste hjälpas åt, allt från politiker till enskild individ, stora företag, små 

företag. Skola. Vi måste stärka kunskapen. Vi måste få till en förändring i 

’mind-set’ när det kommer till övergripande miljö.” (Informant 2) 

 

Mot bakgrund av intervjusvaren kan det konstateras att åstadkommandet av ett 

ökat antal klimatkompensationer vid flygresor går hand i hand med att uppnå ett 

mer miljömässigt hållbart samhälle i stort. Uttalanden om politikens involvering 

i denna fråga har belyst en viss komplexitet i detta. Både informant 1 och 

informant 2 har beskrivit att det på lång sikt krävs en folkbildning i övergripande 

miljöfrågor för att få till den beteendeförändring i samhället som behövs å miljöns 

vägnar, vilket kan tydas i citatet ovan. Informant 2 har poängterat att politiker kan 

styra befolkningen mot klimatsmarta val genom att tex. skattebefria miljövänliga 

alternativ, samt genom att se till att miljöfrågor lyfts upp i skolan för att stärka 

den allmänna kunskapen. Informant 1 har uttalat sig om geografiska skillnader i 

miljömedvetenhet inom Sveriges gränser. Informanten har påvisat en uppfattning 

om att det generellt råder ett kunskapsmässigt ”glapp” mellan företagskunder i 

större städer och företagskunder på landsbygd, i den mening att storstäderna ligger 

kunskapsmässigt före pga. att klimatdebatten i städerna är mer påtaglig i 

jämförelse med landsbygden. Informant 3 och informant 4 har belyst geografiska 

skillnader i miljömedvetenhet och miljöarbete ur ett globalt perspektiv och att 

Sveriges utveckling ligger långt fram i jämförelse med många andra länder. 

Informant 4 har berättat att som researrangör går det att påverka andra 

samhällsstrukturer till viss del, exempelvis genom att ställa krav på 
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samarbetspartners som hotell, men det går inte att påverka hur politiker väljer att 

lägga fokus på miljön i andra länder och i olika luftrum. Att förändra miljötänket 

i en samhällsstruktur är tidskrävande och begränsas av de politiska förutsättningar 

som råder. 

 

”Vi är en del i den här kedjan. Vi ska också känna vårt ansvar, eftersom vi 

förmedlar i det här fallet kanske mest flygbiljetter, eller om det är charterresor. 

Att vi också är med på banan och känner att vi bidrar med någonting.” 
(Informant 3) 

 

Vad gäller ansvar på företagsnivå har alla informanter angivit att de som 

resebyråer/researrangörer har möjlighet att bidra till ett ökat antal 

klimatkompenseringar vid flygresor. Detta genom de sätt som tidigare nämnts; 

information, kommunikation och eventuella åtgärder som att införa 

klimatkompensering åt kunden. Informanterna menar att deras verksamheter är 

en del i resebranschen och därför ingår ett miljömässigt ansvar eftersom 

förmedlandet av flygbiljetter/charterresor är stort. Ytterligare en sektor som har 

benämnts är flygbranschen. Informant 1 och informant 4 har belyst vikten av att 

flygbranschen fortsättningsvis behöver utvecklas till att bli mer miljövänlig och 

miljöeffektiv, varav informant 4 har betonat att klimatkompensering inte driver 

utvecklingen av flygbranschen och därav inte är att betrakta som att göra själva 

flyget ’grönare’. Samtidigt har informanten också uttalat sig om att de bolag som 

jobbar med klimatkompensering behöver bli bättre på att förmedla vad 

kompenseringen faktiskt medför och på vilket sätt det bidrar till ett ’grönare’ 

resande, i syfte att stärka kunskapen kring fenomenet hos allmänheten. 

Vad konsumenten kan ta ansvar för är enligt informanterna att göra fler medvetna 

val. Ju fler konsumenter som faktiskt väljer klimatsmarta alternativ (ex. 

klimatkompensering, vegetarisk & närproducerad mat etc.) i vardagen, ju större 

blir effekten i samhället. Informant 3 har beskrivit det som en balansgång för 

konsumenten; att kunna ta eget ansvar och känna efter vad som är rätt val för en 

själv, samtidigt som det måste finnas en medvetenhet om egna bidrag till 

miljöförstöring. Att tolka av följande citat finns dock en risk att 

konsumentbeteendet inte kommer att förändras tillräckligt och därför kan det 

högre väsendet behöva vidta åtgärder i form av regleringar: 

 

”Klarar vi inte av det själva kommer vi få regler på ett annat sätt, som styr oss. 

Är det bättre? Vi kanske behöver det om vi inte på eget ansvar lyckas vända 

trenden. Det är som ett val, antingen gör vi någonting själva eller så kommer 

beslut uppifrån.” (Informant 3) 
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I grund och botten behöver människor ställa krav för att förändring på en högre 

nivå skall ske. Informant 2 har dock uttryckt att det finns en tendens hos 

människor att vilja framstå som duktiga och att de gör skillnad, men att vad 

människor säger att de gör och vad de faktiskt gör ofta skiljer sig åt. Detta har 

informanten liknat vid att folk gärna säger att de köper den ’dyra fläskfilén’ i 

matbutiken för 149 kr/kilot, men i själva verket köper de fläskfilén som kostar 29 

kr/kilot när de är i köpmomentet. Informant 3 har också belyst en ekonomisk 

aspekt förknippat med konsumenters låga deltagande i klimatkompensering vid 

flygresor. Då klimatkompensering oftast finansieras med resenärens privata 

pengar kan det innebära att kunden av ekonomiska skäl avsäger sig ansvaret att 

kompensera och riktar ansvaret mot någon annan. En uppfattning hos informant 

1 har varit att flygresor är ett sistahandsval för konsumenter att förändra sitt 

beteende kring. Ofta prioriteras klimatkompensering vid flygresor bort för att 

konsumenten ”kompenserar” genom att välja bort annat istället, som tex. att äta 

mindre kött eller åka kollektivt till och från jobbet istället för bil. 
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5. DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskning som 

har presenterats i kapitel 2. Diskussionen utgår från uppsatsens tre huvudsakliga 

frågeställningar och är således indelad i tre olika delar. 

 

5.1 Miljömässigt värde VS. marknadsvärde 
 

Resultatet i studien har påvisat att det finns två olika typer av värden i att erbjuda 

kunder att klimatkompensera sina flygresor; ett miljömässigt värde och ett 

marknadsvärde. Ämnet är komplext ur ett transportgeografiskt perspektiv. Det 

finns ett behov av att kunna flyga, vilket gör frågan om hur människan kan resa 

på ett hållbart sätt central. 

 

Som resebolag handlar det delvis om att bidra till en minskad klimatpåverkan vid 

flygresor och delvis att sälja fler resor. Det är en paradox att aktörerna å ena sidan 

vill minska de skadliga utsläppen genom att erbjuda ’hållbara reselösningar’ som 

klimatkompensering och att de å andra sidan vill locka fler kunder och öka sin 

ekonomiska vinning genom fler sålda resor. En viss motsättning råder i detta om 

man ser till påståendet av Becken & Mackey (2017) som belyser att det behöver 

ske en minskad efterfrågan av flygresor för att minska utsläppen. Resebolagens 

strävan verkar snarare handla om att öka efterfrågan i form av att öka kundantalet 

och öka köpkraften hos dessa. Man kan därför ifrågasätta om marknadsvärdet i 

att erbjuda kunderna att klimatkompensera väger tyngre än det miljömässiga 

värdet ur ett företagsperspektiv. Det kan finnas en risk att resebranschen håller på 

att bli ’greenwashed’, dvs. att företag som involverar sig i turism utger sig för att 

vara mer gröna och miljövänliga än vad de faktiskt är.  

 

Angående miljömässig ineffektivitet som tas upp i avsnittet för tidigare studier 

har en av informanterna exempelvis konkretiserat att klimatkompensation inte 

bidrar till ett ’grönare’ resande eftersom det inte driver utveckling av 

miljöeffektivitet inom flygbranschen. Detta kan kopplas till Becken & Mackey 

(2017) som menar att fenomenet inte är en primär lösning på flygets 

utsläppsproblem eftersom det inte reducerar atmosfäriska koncentrationer av 

koldioxid i atmosfären. Samtidigt har en annan informant beskrivit den 

miljömässiga aspekten av klimatkompensering som den ”stora fördelen” med att 

erbjuda detta alternativ. Värt att notera är att det är den aktör som erbjuder 

klimatreducering, dvs. att kundernas finansiering går till att ersätta fossilt bränsle 

med fossilfritt bränsle, vilket är en handling som faktiskt minskar flygresans 

koldioxidutsläpp. 
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5.2 Researrangörers & resebyråers uppfattningar om deras möjligheter till 

påverkan 

 

I litteraturgenomgången beskriver McKercher (2014) att resebolagen ser sig 

själva som en passiv länk mellan konsumenten och producenten utan verkligt 

marknadsinflytande och att de till följd av detta inte har någon faktisk roll att spela 

vad gäller att påverka fler resenärer till att klimatkompensera. Resultatet har 

påvisat att informanterna anser att resebolagen är en del i kedjan av de som har 

möjlighet att bidra till att öka antalet klimatkompensationer vid flygresor. Det 

råder ett gemensamt synsätt om att de kan informera resenärer om 

klimatkompensering som ett befintligt alternativ och kommunicera med kunderna 

om alternativet på ett tydligt sätt. Samtliga informanter har även poängterat 

betydelsen av att genomförandeprocessen av klimatkompensering skall vara så 

enkel för kunden som möjligt, men hur detta hanteras i praktiken åtskiljer sig till 

viss del. Alla har uttalat sig om att de kan uppmärksamma och uppmuntra till 

klimatkompensering i de forum där kommunikationen med kunderna sker, men 

bara en av informanterna har uppgivit ett konkret exempel på hur man som 

resebyrå faktiskt har förenklat själva transaktionsprocessen. Detta genom att ha 

övergått från att ha erbjudit flera olika alternativ av kompenseringsprojekt via en 

annan organisations hemsida till att istället erbjuda ett och samma alternativ för 

alla kunder i själva bokningsflödet av resan; tillköp av fossilfritt bränsle för en 

kostnad av 100 kronor. Detta initiativ motstrider McKercher’s (2014) kritik av 

resebyråer som icke-proaktiva spelare i att påverka utbud eller efterfrågan. Med 

resultatet som utgångspunkt är det fler kunder som väljer detta alternativ än det 

alternativ som tidigare erbjöds, vilket tyder på att resebolaget har tagit en proaktiv 

roll i att påverka sitt utbud och kundernas efterfrågan. När mätbara resultat kan 

påvisas av genomförda insatser så ökar trovärdigheten och misstanken om 

greenwash minskar – något som borde leda till nöjdare konsumenter. 

 

I resultatet har det även framkommit att majoriteten av intervjupersonerna ser 

klimatkompensering åt kunden som en möjlig framtida åtgärd även för deras 

verksamheter. Det har också kommit till uttryck att det för en resebyrå är en större 

utmaning att vidta denna åtgärd än vad det är för en researrangör. En researrangör 

kan tex. ’väva in’ kompenseringen i resans pris utan att detta blir synligt för 

kunden, medan resebyråerna inte kan förändra priserna utan att detta synliggörs. 

På så vis kan en researrangör anses ha större möjlighet till att öka antalet 

klimatkompenseringar hos sina kunder. Samtidigt har McKercher (2014) 

beskrivit att det är själva tilläggsavgiften som är problemet och att turister 

förmodligen skulle ha högre betalningsvilja för klimatkompensering då kostnaden 

’vävs in’ i priset. Det kan därför ifrågasättas om konsumenterna faktiskt skulle 

motsätta sig resebyråers initiativ till ”inbakad” klimatkompensering oavsett om 

detta synliggörs utåt, i synnerhet med tanke på informanternas uttalanden om att 

konsumenters miljömedvetenhet och intresse för miljövänliga alternativ ökar. Om 
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utgångspunkten är att det ur en ekonomisk aspekt är svårare att vidta denna åtgärd 

som resebyrå, så är det åter igen intressant att belysa det initiativ om 

’klimatreduktion’ som beskrivits av informant 1. Detta initiativ tyder nämligen på 

att resebyrån som representeras av informant 1 aktivt har sett över möjliga 

alternativa lösningar och faktiskt infört en ny sådan i praktiken, istället för att yrka 

på att man redan gör vad man kan. Åter igen handlar det om proaktivt arbete, 

vilket bestrider McKercher’s (2014) påstående om resebyråer som icke-proaktiva. 

Mot bakgrund av detta kan däremot resterande aktörer betraktas som mer icke-

proaktiva, eftersom de anser sig göra vad de kan för att maximera deltagandet i 

klimatkompensering vid flygresor bland kunderna. Viktigt att poängtera är dock 

att informant 2 representerar en researrangör som bara erbjudit 

klimatkompensering till sina kunder sedan första kvartalet i 2019 och menat på 

att man inte hunnit samla eller utvärdera relaterat data. 

 

5.3 Resebyråers & researrangörers uppfattningar om vem som bär ansvar 

för att öka antalet klimatkompensationer vid flygresor 

 

Frågan gällande vem som bär ansvar för att öka antalet klimatkompensationer vid 

flygresor har varit svår för informanterna att besvara på ett konkret plan. Detta 

har visat på en svårighet med att behandla klimatkompensation som enskild fråga. 

Gemensamt är att informanterna ser på klimatkompensering som en del av ett 

omfattande miljötänk och hållbarhetsarbete, både inom det egna företaget och i 

samhället i stort. 

 

För att långsiktigt uppnå ett ökat antal klimatkompensationer vid flygresor krävs 

en beteendeförändring i hela samhället när det kommer till övergripande miljö. 

Åsikter som råder gällande vem som bär ansvar för detta överskrider olika nivåer; 

politisk-, företags- och konsumentnivå. Detta går att koppla till McKercher’s 

(2014) bedömning av att hantering av miljöproblem i samband med turism måste 

involvera regering, industri och konsument.  Regeringen kan anta lagstiftning och 

industrin kan tillhandahålla mer miljövänliga produkter (ibid.). På liknande sätt 

har det framgått under intervjuerna att tex. politiker anses kunna styra människor 

mot klimatsmarta val genom regleringar och att resebolagen anses kunna erbjuda 

alternativet att klimatkompensera, alternativt själva ta ansvaret och 

klimatkompensera för sina resor. Vidare har åsikter belyst att konsumenter kan ta 

ansvar genom att lära sig mer om ämnet och göra mer klimatsmarta val i vardagen, 

som tex. att klimatkompensera. Processen att förändra beteendet mot denna 

riktning har samtidigt målats upp som tidskrävande och komplex eftersom det 

involverar engagemang från många håll och omprioriteringar i politikers 

miljöfokus. Även detta går att koppla till McKercher’s (2014) konstaterande om 

konsumentbeteende som en större utmaning att förändra då människor styrs efter 

etablerade vanor. 
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Konsumentbeteendet må vara utmanande att förändra, men man bör ifrågasätta 

påståendet av Becken & Mackey (2017) som belyser ett minskat resande utifrån 

ett konsumentperspektiv som osannolikt. Detta exempelvis genom att se till den 

unga klimataktivisten Greta Thunberg. I augusti 2018 inledde hon en skolstrejk 

för att påverka riksdagspolitiker i frågan om klimatförändringarna inför valet i 

september samma år (NE, 2019). Målet med kampanjen är att Sverige ska leva 

upp till kraven i Parisavtalet. Greta Thunberg har fått stor uppmärksamhet och 

många efterföljare över hela världen (ibid.). Från det att kampanjen startade tog 

det bara sex månader innan den spreds och blev global (The Locals, 2019). Den 

15 mars 2019 uppskattades att ca 1,6 miljoner studerande i 125 olika länder gick 

ut från sina skolor och strejkade för klimatet (Nevett, 2019). Thunbergs 

engagemang visar att alla kan göra något för att minska den negativa 

klimatpåverkan. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att resebolagen ser sig själva som delvis 

ansvariga för att öka antalet klimatkompenseringar vid flygresor, men att detta är 

ett utvecklingsområde som också innefattas av politik och konsumenters enskilda 

val. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

 

Mycket av arbetet i denna uppsats har tillägnats en genomgång av tidigare 

forskning om klimatkompensering inom flyg- och reseindustrin. Till stor del har 

forskning undersökt konsumentbeteenden i relation till detta, vilket inte är 

förvånansvärt eftersom det finns en problematik i att deltagandet i 

klimatkompensering vid flygresor är litet bland konsumenter. Framtida forskning 

skulle kunna riktas mot att undersöka politikers inställning till 

klimatkompensering som miljömässig hållbarhetsåtgärd, och hur de ser på 

ansvarsfördelningen kring detta koncept.  

 

Ökade krav på miljömässigt hållbarhetsarbete har satt klimatkompensation i 

fokus. Detta ställer också krav på kvalitetskontroller för att motverka 

greenwashing. Framtida forskning skulle därför behöva fokusera på hur man kan 

motverka att greenwashing förekommer i resebranschen. 

 

Hur mycket vi än klimatkompenserar är det inte troligt att det har tillräcklig effekt 

på minskningen av koldioxidutsläppen vid flygresor i den omfattning som behövs 

idag. Ett angeläget forskningsfält för transportgeografer borde därför vara att lyfta 

fram alternativa hållbara sätt att resa på. Människan har en inneboende lust att se 

sig om i världen – hur kan man motivera människor till alternativa transportsätt? 
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6. SLUTSATSER 
 

Genom att studera svenska researrangörers & resebyråers inställning till 

klimatkompensering vid flygresor kan det konstateras att det råder många likheter 

mellan dessa. Utifrån de intervjuer som har genomförts har det framkommit att 

samtliga aktörer är medvetna om deras egen medverkan till skadliga utsläpp av 

växthusgaser och att det finns ambitioner om att bidra till ett mer hållbart resande 

genom att erbjuda hållbara reselösningar, tex. klimatkompensering. Det har också 

framgått att det finns ett marknadsvärde i att erbjuda kunder att klimatkompensera 

sina flygresor, då en ökad miljömässig medvetenhet bland resenärer skapar en 

ökad efterfrågan av hållbara resealternativ. Vidare har resultatet påvisat att det är 

svårt att behandla klimatkompensering som enskild fråga, utan att ta hänsyn till 

övergripande miljöfrågor. Åsikter om vem som bär ansvar för att öka deltagandet 

i klimatkompensering vid flygresor bland semesterresenärer har illustrerats som 

överskridande på politisk-, företags- och konsumentnivå. Researrangörernas och 

resebyråernas roll i att påverka antalet deltagare har beskrivits som att informera 

kunderna om möjligheten till klimatkompensering och att kommunicera med 

dessa om vad detta innebär. 

 

Studien har undersökt inställning till klimatkompensering vid flygresor bland fyra 

svenska researrangörer/resebyråer och kan därför inte gälla för övriga resebolag. 

Fenomenet är relativt nytt och uppfattningar om detta är föränderliga, vilket 

betyder att det sannolikt kommer att bli betraktat på andra sätt i framtiden. Man 

kan säga att på ett större plan har Parisavtalet fått ’bollen i rullning’ vad gäller 

miljömässiga åtgärder som går ut på att minska koldioxidutsläpp och att 

klimatkompensering är en följd av detta. I dagens läge handlar resebolagens 

arbete om att informera och kommunicera med sina kunder om 

klimatkompensationens fördelar. Kanske kommer det bli vanligare i framtiden att 

resebolagen själva klimatkompenserar sina genererade flygresor.  Avslutningsvis 

går det inte att bortse från att det finns en risk för greenwash inom resebranschen 

eftersom en tydlig miljöprofil är något som mer och mer efterfrågas av kunder. 
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SAMMANFATTNING 
 

Denna studie syftade till att undersöka svenska researrangörers & resebyråers 

inställning till klimatkompensering vid flygresor, samt vem de upplever bär 

ansvar för att öka antalet klimatkompenseringar vid flygresor.  Detta har gjorts 

genom att skaffa en viss förkunskap om ämnet i en litteraturöversikt och genom 

att intervjua fyra nyckelpersoner verksamma vid olika resebyråer och 

researrangörer i Sverige. 

 

Studiens resultat visar att det finns två olika värden i att erbjuda kunderna att 

klimatkompensera sina flygresor, ett miljömässigt värde och ett marknadsvärde. 

Aktörerna ser på klimatkompensering som en av många alternativ som kan väljas 

för att bidra till ett mer hållbart resande. De ser också möjligheten för kunderna 

att klimatkompensera sina flygresor som en konkurrensfördel, det kan ge 

ekonomiska fördelar i form av ökat kundantal/ökat köp. Aktörernas uppfattningar 

om deras egen roll i att påverka sina kunder att klimatkompensera sina flygresor 

har fokuserats på deras möjlighet till att informera och kommunicera. De kan 

uppmärksamma klimatkompensation i olika forum där kommunikation med 

kunder sker, tex. i mail, på sina hemsidor och vid fysiska kundmöten. En alternativ 

åtgärd som aktörerna har uttalat sig om är att som företag göra valet åt kunden 

och ’väva in’ klimatkompensering i priset för samtliga resor. Det har också 

framgått att den typen av åtgärd är mer utmanande för resebyråer än för 

researrangörer, utifrån motiveringen att resebyråerna inte sätter priser på 

produkterna de förmedlar, vilket researrangörerna gör. Aktörernas syn på vem 

som bär ansvar för att öka deltagandet i klimatkompensering vid flygresor bland 

resenärer innefattas av olika nivåer. Klimatkompensering har beskrivits som en 

mindre del i ett omfattande miljömässigt hållbarhetsarbete och att det därför är 

svårt att behandla fenomenet som enskild fråga. För att långsiktigt öka resenärers 

deltagande i klimatkompensation finns åsikter om att hela samhället måste 

genomgå en beteendeförändring i övergripande miljö, vilket behöver grundas på 

en kunskapsökning om miljöfrågor hos allmänheten. Svårigheter som aktörerna 

belyser med detta är att det är en tidskrävande och komplex process, bl.a. för att 

fokus på miljöprioriteringar skiljer sig åt politiskt och geografiskt. 

 

En tolkning av resultatet är att det är en paradox att aktörerna å ena sidan vill 

minska de skadliga utsläppen genom att erbjuda ’hållbara reselösningar’ som 

klimatkompensering och att de å andra sidan vill locka fler kunder och öka sin 

ekonomiska vinning genom fler sålda resor. Ekonomiska villkor för 

resebranschen och miljöfrågor måste hitta samverkansformer för att motverka 

greenwashing. 
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BILAGA 1 

 
Bakgrundsfrågor intervjuperson 

o Vad heter du? 

o Hur gammal är du? 

o Vilken yrkesroll har du på organisationen? 

 

Bakgrundsfrågor organisation 

o Hur många resenärer har ni per år? 

o Hur många av era resenärer klimatkompenserar sina flygresor? 

 

Klimatkompensation/hållbart resande 

o Hur kom det sig att ni började erbjuda era kunder att klimatkompensera 

sina flygresor? 

o Hur viktigt upplever du att kunderna tycker det är att ni som 

researrangör/resebyrå erbjuder miljömässigt hållbara alternativ? 

o Upplever du att det finns några ekonomiska fördelar med att erbjuda 

kunderna att klimatkompensera sina flygresor? 

o Upplever du att det finns några fördelar inom marknadsföring med att 

erbjuda kunderna att klimatkompensera sina flygresor? 

o Upplever du att det finns några konkurrensfördelar med att erbjuda 

kunderna att klimatkompensera sina flygresor? 

o Upplever du att det finns några andra fördelar med att erbjuda kunderna att 

klimatkompensera sina flygresor? 

o Varför tror du att inte fler resenärer väljer att klimatkompensera sina 

flygresor? 

o Vad tror du krävs för att fler resenärer ska klimatkompensera sina 

flygresor? 

o Hur upplever du att ni som researrangör/resebyrå kan påverka resenärer till 

att klimatkompensera? 

o Vem eller vilka uppfattar du har möjlighet att bidra till att antalet 

klimatkompensationer ökar vid flygresor? 

o Vad tror du krävs av er som researrangör/resebyrå för att fler av era kunder 

ska klimatkompensera sina flygresor? 

o Hur reser man ’klimatsmart’ på bästa möjliga sätt, enligt dig? 
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Avrundningsfrågor 

o Finns det något som själv du vill tillägga? 

o Får jag kontakta dig igen via e-mail/telefon om jag kommer på en fråga 

eller om jag glömt något och behöver komplettera? 

o Om du vill så kan jag skicka min uppsats till dig när den är klar? 

o Tack för din tid och att du ville svara på frågorna! 


