
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Svenska researrangörer och klimatkompensering  
 

 
En oönskad lösning på turismresors klimatpåverkan 

 
 
 
  

Umeå universitet  
Institutionen för geografi och 
ekonomisk historia  
Kandidatuppsats i Kulturgeografi  
Våren 2016  
Handledare: Roger Marjavaara   
 

Jakob Hagström  



 2 

INEHÅLLSFÖRTEKNING 
	  
1.	  INLEDNING	  ......................................................................................................................	  4	  

2.1	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  ...............................................................................	  6	  

3.	  Bakgrund	  .........................................................................................................................	  7	  
3.1	  Turismens	  utveckling	  .......................................................................................................	  7	  
3.2	  Researrangörer	  ...................................................................................................................	  8	  

4	  TIDIGARE	  FORSKNING	  .................................................................................................	  9	  
4.1	  	  Globalisering	  och	  ökad	  mobilitet	  .................................................................................	  9	  
4.2	  Turismens	  påverkan	  .......................................................................................................	  10	  
4.3	  Turism	  och	  växthusgaser	  ..............................................................................................	  12	  
4.4	  Det	  ohållbara	  flyget	  .........................................................................................................	  14	  
4.5	  Miljömedvetet	  företagande	  ..........................................................................................	  16	  
4.6	  Klimatkompensation	  ......................................................................................................	  17	  
4.7	  Kritik	  mot	  klimatkompensering	  .................................................................................	  18	  

6.	  METOD	  ............................................................................................................................	  20	  
6.1	  Metodologi	  ..........................................................................................................................	  20	  
6.2	  Urval	  .....................................................................................................................................	  20	  
6.3	  Dokumentation	  av	  hemsidor	  .......................................................................................	  21	  
6.4	  Strukturerade	  intervjuer	  ..............................................................................................	  22	  
6.5	  Litteraturgenomgång	  ......................................................................................................	  23	  
6.6	  Källkritik	  .............................................................................................................................	  23	  
6.7	  Forskningsetik	  ..................................................................................................................	  24	  

7.	  RESULTAT	  .....................................................................................................................	  25	  
7.1	  Researrangörer	  som	  erbjuder	  klimatkompensering	  ..........................................	  26	  
7.2	  Andelen	  som	  väljer	  att	  klimatkompensera	  .............................................................	  27	  
7.3	  Varför	  researrangörerna	  började	  med	  klimatkompensering	  ..........................	  28	  
7.4	  Researrangörerna	  och	  klimatkompensering	  .........................................................	  30	  
7.5	  Varför	  inte	  fler	  väljer	  att	  klimatkompensera	  .........................................................	  31	  

8.	  DISKUSSION	  ..................................................................................................................	  33	  

9.	  SAMMANFATTNING	  ....................................................................................................	  38	  
Förslag	  till	  framtida	  forskning	  ............................................................................................	  39	  

10.	  REFERENSER	  ..............................................................................................................	  41	  

Bilaga	  1.	  ..............................................................................................................................	  44	  
Lista	  över	  de	  100	  största	  researrangörerna.	  .................................................................	  44	  

Bilaga	  2.	  ..............................................................................................................................	  46	  
Strukturerad	  Intervju	  ............................................................................................................	  46	  

 
  



 3 

ABSTRACT  
 
This paper examines the Swedish travel agencies that offer 
voluntary carbon offsetting to their costumers. Tourism is 
expanding in a fast rate globally with international arrivals 
predicted to reach 1,8 billion by 2030 (UNWTO, 2008). Economic 
development and more availability of individual free time are two 
of the most significant drivers to this growth in tourism. 
Globalization has also resulted in the growth and increase of 
mobility on a global scale (Harvey, 2000). The reduction of cost 
and time of mobility in space, driven partly by technological 
innovation in the transport sector has resulted in the increase of 
mobility (Harvey, 2000). Tourism is inseparable with transport; an 
increase in tourism therefore results in an increase of emissions 
related to tourism transports (Duval, 2007). One of the most 
alarming challenges facing tourism is the increase of green house 
gases. A number of Swedish travel agencies are offering voluntary 
carbon offsetting to their costumers as a way of tackling the 
problem off the increase of emissions related to tourism. This 
study however shows that the interest and motivation to buy 
voluntary offsetting from travel agencies are low, and gives some 
incentive to why that’s the case. Swedish travel agencies effort to 
sell voluntary carbon offsetting to their costumers must be seen as 
a failure, both in numbers and in doing any significant impact on 
the mitigation of climate change related to tourism.  
 
Keywords: Tourism impact - Voluntary carbon offsetting - Travel 
agencies - Climate change mitigation - Mobility - Globalization   
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1. INLEDNING  
 
Ur ett geografiskt perspektiv består turism av tre 
huvudkomponenter: den turistgenererande regionen, 
turistdestinationen och transitvägen (Cooper and Hall, 2008). 
Transporter gör det möjligt för turister att förflytta sig från de 
turistgenererande regionerna till turistdestinationen via 
transitvägen. Enligt Boniface och Cooper (1994) är transporter och 
turism inseparabla. Detta eftersom innebörden med turism är att 
förflytta sig till en annan plats, och transporter sammanlänkar 
gapet mellan turistens ursprungsplats och destinationen. 
Avståndet mellan två platser är direkt avgörande för integrationen 
mellan dem (Hall, 2005). Ökad mobilitet är ett direkt resultat av 
en reducering av kostnad och tid för rörelse över rum (Harvey, 
2000). Mobiliteten av turister ökar i takt med att resetiderna 
minskar och resor blir billigare, vilket är ett resultat av 
globalisering och tekniska transportinnovationer (Hall, 2005).  
 
Under de senaste sex decennierna har turismen kommit att bli en 
av de största och snabbaste växande ekonomiska sektorerna i 
världen (UNWTO, 2015).  Turismen argumenteras ofta med all rätt 
att bidra till ekonomisk tillväxt pga. att sektorn genererar stora 
volymer intäkter och är arbetsintensiv, (Weaver, 2006; Gössling 
2002; Lane, 2009; Wall och Mathieson, 2006). Sedan 70-talet har 
dock ökad oro över en snabbt expanderande turismsektor 
påverkningar på klimatet uppdagats. 
 
Eftersom turismsektorn är starkt beroende av transportsektorn, 
innebär det att en ökad turism direkt leder till ökade utsläpp av 
växthusgaser (Duval, 2007). Transporter står för den absoluta 
majoriteten av utsläppen orakade av turism, och en absolut 
förutsättning för att turism ska kunna anses som hållbart kräver 
att utsläppen från turismtransporter minskar (Becken and Hay, 
2007; Gössling, 2002; Peeters et al, 2006). Gössling et al (2005) 
menar att användningen av fossila bränslen och utsläpp av 
växthusgaser från turismen har kommit att bli det mest akuta 
bekymret för turistindustrin. Den ökade efterfrågan på 
turistrelaterade flygresor har även kommit att ses som ett hot mot 
hållbar turism. Sedan slutet av 90-talet har oro över en ökad 
efterfråga på flygresor och dess klimatpåverkan uppmärksammats 
(Gössling och Peeters, 2007). Turismrelaterade resor med flyg står 
för ca 80 % av alla kommersiella flygresor. De turismrelaterade 
utsläppen från flyg beräknades vara ca 515 megaton co2 år 2005 
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(UNWTO-UNEP-WMO, 2008).  Internationella turistresor med 
flyg står för 45 % av alla internationella resor (år 2005), 
anmärkningsvärt är att de internationella flygresorna 
representerar hela 87 % av de totala utsläppen orsakat av 
internationella turistresor år 2005 (UNWTO-UNEP-WMO, 2008).  
 
Miljömedvetna resenärer och researrangörer söker nu olika 
tillvägagångsätt för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Sedan 
början av 2000-talet har en växande marknad med företag som 
erbjuder resenärer att klimatkompensera för deras resor 
etablerats. Klimatkompensation av flygresor har setts som en 
snabb åtgärd för att minska utsläppen från flyg, eftersom 
utsläppen kompenseras genom investeringar i energivänliga 
projekt oftast i utvecklingsländer. (Gössling et al. 2007; Mair, 
2011).  
 
Klimatkompensation av resor har sedan början dock fått stå emot 
en hel del kritik. I flera medier har man kunnat läsa om de 
skeptiska åsikter som finns kring klimatkompensation av flygresor 
som fenomen. Rubriker som ”Klimatföretagen håller inte vad de 
lovar” (Vagabond, 2008), ”Minskat intresse för 
klimatkompensation” (Sveriges Radio, 2014) och ”Få vill betala 
för klimatet” (SvD, 2009) pekar på att klimatkompensering av 
flygresor inte blivit en omedelbar framgång. Fenomenet 
klimatkompensation har även inom den akademiska sfären fått 
negativ kritik på flera fronter för att vara otydligt, opraktiskt och 
oreglerad (Kotchen, 2009; Gössling et al, 2007: Broderick, 2008; 
Mair, 2011).  
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2.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
  
Syftet med denna uppsatts är att undersöka vilka svenska 
researrangörer som erbjuder klimatkompensering till sina 
resenärer, och varför de gör det.  Samt att undersöka varför de tror 
att inte fler väljer att klimatkompensera för sina resor. 
 
Frågeställning: 
(i) Vilka svenska researrangörer erbjuder klimatkompensering?  
(ii) Varför erbjuder svenska researrangörer klimatkompensering?  
(iii) Hur många resenärer väljer att klimatkompensera?  
(iiii) Varför väljer inte fler resenärer att klimatkompensera?  
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3. Bakgrund  
 

3.1 Turismens utveckling  
 
Sedan slutet av andra världskriget har turismen kommit att bli en 
globalt omfattande industri, och nämns som en av världens största 
ekonomiska sektorer (UNWTO, 2015).  Antalet personer som har 
möjlighet att resa, och den globala spridningen på 
turismdestinationer har sedan 50-talet ökat kraftigt (Cooper & 
Hall, 2008), (UNWTO, 2015).  En god ekonomisk utveckling, och 
ökad tillgång på ledig tid för människor, anses vara de två främsta 
bidragande faktorerna till detta (Cooper & Hall, 2008). Lane 
(2009) tillägger faktorer som billig olja, förändringar i livsstilar 
(vikten av semester) och ankomsten av resebolag som viktiga 
faktorer för vad han kallar starten av ”the tourism boom” på 50-
talet.    

  

 
Turistindustrin fortsätter att slå rekord för antalet internationella 
turismankomster, se Figur 1. UNWTO visar på hur antalet 
internationella turismankomster har ökat sedan 50-talet.  På 50-
talet var de internationella turismankomsterna 25,3 miljoner 
(WTO 1997, 2006). År 2014 var de internationella 
turismankomsterna ca 1 135 miljoner globalt. Sedan år 2005 har de 
internationella ankomsterna ökad årligen med 3,8 % i genomsnitt 
till år 2014 (UNWTO, 2015). Prognosen för antalet internationella 

Figur 1. Internationella ankomster.  Källa: UNWTO 2015  
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turismankomster år 2030 beräknas bli 1,800 miljoner (UNWTO, 
2015). Figur 1 visar även på att Europa som dominerat antalet 
internationella turismankomster sedan 50, kommer att springas 
ikapp av resterande världen, och inte minst av Asien vars 
internationella turismankomster växer snabbt.  Turismens snabba 
tillväxt och geografiska spridning har fått positiva och negativa 
påverkningar på samhället och planeten.    
 
 

3.2 Researrangörer  
 
Researrangörer är viktiga inom den svenska turismnäringen 
eftersom de kan påverka stora volymer av turister, researrangörer 
kan till viss del bestämma turisternas val av destinationer 
(Lundmark et al, 2011) Researrangörer producerar arrangemang 
genom att föra samman flera aktörer, och producera paketresor 
där de mesta i resam ingår (Lundmark et al, 2011). De vanligaste 
aktörerna som ingår i en sådan helhetsprodukt är leverantörer av 
transport, boende och aktiviteter, men även försäkringar och andra 
tjänster kan ingå i produkten (Lundmark et al, 2011). 
Researrangörerna sammansätter alla dessa aktörer och skapar en 
helhetsprodukt som sedan säljs till kunden, antingen via en 
fristående resebyrå eller direkt till kunden via researrangörernas 
egen resebyrå eller hemsida (Lundmark et al, 2011). De stora 
charterbolagen Fritidsresor, Ving, Apollo osv äger oftast sina egna 
transportföretag och bostadsanläggningar medan mindre 
researrangörer ofta förlitar sig på underleverantörer (Lundmark et 
al, 2011). En fördel för turister som reser med researrangörer är 
inte minst priset. Enligt Lundmark et al. (2011) så kan 
researrangörerna med deras stora distribution av turister pressa 
ner priserna hos de lokala leverantörerna gnom att ställa olika 
leverantörer mot varandra. Detta har dock kritiseras eftersom 
researrangörerna inte minst charterbolagen anklagas för att 
utnyttja sin dominerande ställning, vilket missgynnar de lokala 
entreprenörerna. Trots att många idag hittar sina egna resor på 
nätet så menar Lundmark et al. (2011) att researrangörer 
fortfarande har en viktig del på turistmarknaden.  
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4 TIDIGARE FORSKNING  
 

4.1  Globalisering och ökad mobilitet  
 
Avstånd är avgörande för den ökade mobiliteten av turister. 
Geografins första lag är att allting är relevant till allting annat, men 
att nära saker är mer relevanta till varandra än avlägsna saker 
(Hall, 2005). Hall (2005) belyser vikten av avstånd som en 
förklarande variabel för distributionen av turister och 
turismproduktion. Hall (2005) beskriver hur det finns olika typer 
av avstånd som påverkar resebeslut och mobilitetsmönstren av 
turister, några av dessa är:  
 

• Euklidiskt avstånd: Det direkt fysiska avståndet mellan två 
plaster.  

• Tid avstånd: Tiden det tar att resa mellan två platser.    
• Ekonomiskt avstånd: Vad det kostar i pengar att resa mellan 

två platser. 
• Nätverks avstånd: Avståndet mellan plaster via 

mellanliggande punkter, som i transportnätverk och 
telekommunikationsnätverk.    

• Sociala avstånd: En avståndskomponent associerad med 
skillnader i socioekonomiska egenskaper, vilket kan ge 
utryck till platsers egenskaper av klass och status. 

• Kulturella avstånd: Refererar mer till specifika skillnader 
mellan kulturer och hur det utrycks i uppfattningar av 
avstånd. 

  
Hall (2005) menar att rese- och destinationsbeslut tas oftast i 
samband med att minimera friktionseffekterna av avstånd, 
generellt söker turister vägar att minimera ansträngningar 
relaterade till resan.   Tillgänglighet är en viktig variabel som 
påverkar flödet av turister eftersom tillgänglighet handlar om hur 
enkelt man kan ta sig till platsen, vissa destinationer är mer 
tillgängliga än andra (Hall 2005). Konceptet av distance decay 
refererar till att den rumsliga interaktionen mellan två plaster 
minskar ju längre avståndet är mellan dem, turismdestinationer 
har visat sig attrahera större volymer av turister från närliggande 
platser än från platser som ligger längre bort (Hall 2005).  
 
Globaliseringen av turistindustrin har lett till att dessa avstånd 
minskar och platser blir mer tillgängliga, vilket har bidragit till 
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ökad mobilitet och flöde av turister. Globaliseringen har bidragit 
till flera förändringar inom turistindustrin, Cooper och Hall 
(2008) har identifierat förändringsfaktorer som bidrar till 
globaliseringen och ökad mobilitet. Den viktigaste ur deras 
synpunkt och ur denna studies är de teknologiska 
förändringsfaktorerna. Utvecklingen av transportteknologi har 
reducerat både det monetära och tidsrelaterade kostanden för att 
resa, teknologin har bidragit till att krympa avstånden mellan olika 
rum, vilket har lett till upplösningen av geografiska gränser och 
barriärer (Cooper och Hall, 2008). Utveckling och innovationer 
inom flygplan, bilar, tåg, elnät och vägar m.m. har progressivt 
underlättat rörelsen av varor och människor och reducerat 
avståndsfriktionen mellan rum, och reducerat kostanden och tiden 
för att förflytta sig mellan dem (Harvey, 2000).  Parallellt med 
detta har innovationer inom kommunikation som tele, post och 
internet lett till att kostanden för överföringen av information är 
nära till noll (Harvey, 2000). Globaliseringen av turistindustrin 
har lett till ökad mobilitet, men en ökad mobilitet inom turism har 
visat sig få konsekvenser på inte minst miljön eftersom ökad 
turism leder till ökade utsläpp av växthusgaser.  

4.2 Turismens påverkan  
 
Turismen har traditionellt setts som ekonomiskt och socialt 
gynnsamt, samt att ha en harmlös påverkan på destinationer. 
Sedan 70-talet har dock en ökad oro över turismens snabba 
expansion och dess påverkan dragits fram i ljuset (Cooper & Hall 
2008).  
 
Turism bidar till en ekonomisk utveckling främst genom de direkta 
intäkterna, alltså de intäkter som är genererade direkt från 
turistindustrin som intäkter från hotell, restauranger och andra 
turistaktiviteter.  Enligt Weaver (2006) samt Wall och Mathieson 
(2006) bidrar även turismsektorn med betydande indirekta 
intäkter, som t.ex. löner till anställda.  Indirekta intäkterna 
genereras även genom att turismen närvaro bidrar till 
multiplikatoreffekter, andra sektorer i regionen märker av ökade 
intäkter på grund av en ökad turism (Wall och Mathieson, 2006). 
Weaver (2006) beskriver detta genom att ge exempel på hur ökad 
turism kan bidra med intäkter till jordbrukssektorn, eftersom ett 
ökat ental turister leder till ökad efterfrågan på livsmedelsvaror.  
Parallellt med ökade intäkter argumenteras även att turism 
generera arbetstillfällen. Enligt Wall och Mathieson (2006) så är 
intäkter från turism och antalet anställda inom turism nära 
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relaterat, ökade intäkter från turism leder till ökade 
arbetstillfällen. Turism anses vara en arbetsintensivsektor, och 
genererar oftast arbetstillfällen till en okvalificerad arbetskraft som 
präglas av arbetslöshet (Weaver, 2006). Wall och Mathieson 
(2006) påpekar dock att vissa typer av turism är mer 
arbetsintensiva än andra, logi faciliteter som hotell står för en 
majoritet av de anställda på en destination. 
 
De ekonomiska effekterna av turism är inte uteslutande positiva, 
utan argument som är varnande för turismens ekonomiska 
påverkan förekommer. Intäkter som genereras av turism kan 
eroderas av säsongsvariationer, och kostnader som 
marknadsföring, administration, offentlig in frastruktur och 
utvecklingskostnader (Weaver, 2006).  Turistindustrin förmåga att 
stimulera lokal ekonomisk utveckling har även kritiserats pga. 
läckage, som skapas genom att import av varor och tjänster till 
destinationen och genom repatriering av inkomster. På liknande 
sätt kritiseras turismens bidrag till sysselsättning för att den är 
beroende av säsongsvariationer och lågavlönad arbetskraft med 
låga förmåner (Weaver, 2006).  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv så argumenteras att turism bidrar 
till tvärkulturell förståelse. Genom ökad mobilitet så bidrar turism 
med ökad kunskap och förståelse för andra kulturer och livsstilar 
inte, minst genom direktkontakt mellan värden och gästen. Turism 
argumenteras även bidra med incitament till att bevara och skydda 
en destinations miljömässiga, kulturella och historiska tillgångar 
från att exploateras eller förstöras, då intäkterna som genereras av 
turism används för till att skydda, bevara, restaurera och 
underhålla platser, föremål och byggnader (Weaver, 2006), 
(Gössling 2002a), (Lane, 2009), (Wall och Mathieson, 2006). En 
bristande struktur och turismplanering på en destination i 
kombination med ökad turism kan dock leda till tvärkulturell 
konflikt pga. kulturella skillnader och trängsel. Ökad turism kan 
även leda till att kulturer exploateras, ökad kriminalitet och att 
miljön degraderas av turismutvecklingen och turismaktiviteterna 
(Weaver, 2006). 
 
Gössling (2002a) redogör för hur turismens snabba expansion har 
lett till flera konsekvenser för klimatet. Turismen bidrar till ökad 
markanvändning och förändringar i landskapet. Trafikrelaterad 
infrastruktur, stora hotellkomplex i alperna och vid kuster är några 
exempel på hur turismen bidar till ökad markanvändning och 
förändringar i landskapet. Detta leder även till konsekvenser för 
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den biologiska mångfalden, som tar skada av ökad 
markanvändning och förändringar i landskapet.  Gössling (2002a) 
beskriver även hur turism bidar med spridning av sjukdomar, 
utrotning av arter t.ex. i form av konsumtion och exploatering av 
korallrev. Det som måste ses som det mest akuta problemet är att 
turismen är mycket energiberoende, till största del pga. de 
transporter som används vid turism. Den absoluta majoriteten av 
den energi som används i turismrelaterade resor kommer från 
fossila bränslen, vilket har visat sig få alarmerande konsekvenser 
på miljön (Gössling 2002a), (UNWTO, 2008).  
 

4.3 Turism och växthusgaser  
 
Denna studie fokuserar på fenomenet klimatkompensering som en  
åtgärd för att minska turismens påverkan på miljön, därför läggs 
extra vikt på att beskriva turismens bidrag till utsläpp av 
växthusgaser.  Bedömningen av turismens globala påverkan på 
miljön utgår oftast ifrån hur mycket CO2 utsläpp som turism 
bidrar med, samt i vilken utsträckning turism bidrar till den 
globala uppvärmningen. Exakt hur mycket den globala turismen 
bidrar med till den globala uppvärmningen och till utsläpp av 
fossila bränslen är ännu osäkert, men att den är betydande och bör 
tas på alvar finns ingen osäkerhet om (Becken och Hay, 2007).  
 
Turismens bidrag till de globala utsläppen av växthusgaser, och 
bidraget till den globala uppvärmningen kommer att öka, detta 
eftersom turistindustrin expanderar snabbt över hela världen 
(Becken och Hay, 2007). Enligt Duval (2007) kommer turismens 
snabba expansion att leda till ökade transporter eftersom det finns 
ett strakt samband mellan tillväxten av turismsektorn och 
tillväxten av transportsektorn. En ökad turism leder till ökade 
utsläpp av växthusgaser relaterade till turismtransporter. Peters et 
al (2006), Cooper & Hall (2008), Gössling (2002a) och Becken & 
Hay (2007) konstaterar alla att transporter är den enskilt största 
bidragsgivaren av de totala utsläppen av växthusgaser från turism, 
och för att turism ska bli hållbart måste de turismrelaterade 
transportutsläppen minska. 
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Figur 2. Utsläpp av CO2 från Turism år 2005 och år 2035. Källa: (UNWTO 2008) 

 
Figur 2 illustrerar att om turismen utsläpp fortsätter att öka med 
ett ”buissnes-as-usual” scenario så kommer utsläppen att nästan 
tredubblas från år 2006 till år 2035. Med ”buissnes-as-usual” 
menas att turismen kommer fortsätta att utvecklas utan någon 
förändring i människors resebeteende och utan teknologiska, 
ekonomiska eller politikiska förändringar så att normala 
förhållanden kan förväntas att fortsätta oförändrat. Figur 2 visar 
även på att utsläpp från turismrelaterade flygtransporter kommer 
att öka mest, och förväntas stå för över hälften (53 %) av de totala 
utsläppen orsakade av turism år 2035. Noteringsbart är även att 
utsläpp från biltransporter kommer att minska i andel från 26 % av 
de totala utsläppen år 2006 till 15 % år 2035. 
 

 
 
 

Gössling (2002) har beräknat att transporter, logi och aktiviteter 
relaterade till turism år 2000 stod för ca 5,3 % av de globala 
utsläppen av CO2, och av dessa tre bidrar transporter med 90 %. 
Detta ger en indikation på hur transporter står för den absoluta 

5,3%	  

94,7
%	  

C02 utsläpp globlat  

Utsläpp	  från	  turism	  	  

Övriga	  Utsläpp	  	  

10%	  

90%	  

Co2 utsläpp från 
turism  

Logi	  och	  Aktiviteter	  	  

Transporter	  	  

Figur 3: Globala utsläpp av CO2 och Utsläpp från Turism.  
Källa Författaren  
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majoriteten av de totala CO2-utsläpen från turism (se figur 3). 
Enligt Peters et al (2006) är transportsektorn bidrag till turismens 
globala utsläpp av växthusgaser det mest betydelsefulla.  
 
I takt med att den internationella turismen växer kraftigt kommer 
även antalet flygresor att öka (Cooper och Hall 2008). 
Flygindustrin har en enorm fördel gentemot andra landbaserade 
transporter i det att den erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att 
transportera resenärer längre sträckor. De två största 
flygplanstillverkarna Boeing och Airbus räknar med att flygresor 
kommer att öka snabbt, och att antalet flygplan kommer att öka 
med 90 % från tidigt 2000-tal till 2022, därmed kommer även 
utsläppen från flyg att öka (Cooper och Hall 2008). 
 

4.4 Det ohållbara flyget  
 
 I takt med att de internationella resorna ökar snabbt har oro över 
flygets bidrag till den globala uppvärmningen ökat.  Trenden visar 
på att antalet människor som väljer att flyga kommer öka, antalet 
gånger per år som människor flyger kommer öka, och det 
genomsnittliga avståndet på en flygresa kommer att öka, vilket 
kommer att resultera i en ökning av flygets utsläpp av växthusgaser 
(Peters et al 2006). Internationella turistresor resor med flyg stod 
för 45 % av alla internationella resor år 2005, anmärkningsvärt är 
att de internationella flygresorna representerar hela 87 % av de 
totala utsläppen orsakat av internationella turistresor (UNWTO-
UNEP-WMO, 2008). Cooper & Hall (2008) beskriver hur 
uppkomsten av nya och moderna jetmotorer på 60- och 70-talet i 
kombination med en stor årlig tillväxt av internationella resor, har 
resulterat i ett skift där turism med flyg inte längre kan ses som 
hållbart. Något som Becken & Hay (2007) instämmer med och 
menar att den ökade efterfrågan på flygresor är ett orosmoment i 
kontexten av den globala klimatförändringen, och ska ses som ett 
av de största hindren mot hållbarturism.  
 
Exakt hur mycket flyg påverkar klimatet i from av utsläpp har inte 
nått någon konsensus, men flyget har och kommer att få en viktig 
roll i att minska utsläppen av växthusgaser för att turismen ska bli 
hållbar (Gössling & Peeters, 2007) (Becken & Hay, 2007) (Peeters 
och Middel, 2006). Gössling & Peeters (2007)  menar att IPCCs 
(1999) rapport som procent på 2 % som än idag ofta används som 
värdemätare av flera myndigheter och flygrelaterade företag (bl.a. 
Swedavia) är utdaterad. Gössling & Peeters (2007) påpekar även 
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att sedan IPCCs (1999) rapport skrev har de totala utsläppen av 
växthusgaser från flyg ökat med 50 %. Viktigt när man analyserar 
flygets påverkan på klimatet är att göra skillnad på Co2-utsläpp, 
och den totala påverkan flyg har på den globala uppvärmningen. 
Utsläpp av växthusgaser från flyg skiljer sig från markbundna 
transporters utsläpp. Utsläpp från flyg är extra skadliga för 
klimatet eftersom de släpps ut direkt i troposfären, där bidrar 
utsläppen i större utsträckning till den globala uppvärmningen. 
(Sausen et al. 2005). Flygets bidrag till strålningsdrivning 
(radiative forcing) har blivit ett mer standardiserad sätt att mäta 
flygets påverkan på klimatet. Flygbaserade utsläpp beräknas bidra 
mellan 1.9–5.1 ggr mer till den globala uppvärmningen än utsläpp 
från markbundna transporter (Gössling et al. 2007). Om man 
räknar med flygets bidrag till strålningsdrivning (den totala 
påverkan av flyget på den globala uppvärmningen), menar t.ex. T 
& E (2006) att flygets bidrag till den antropogena globala 
uppvärmningen kan ligga så högt som 9 %. T & E (2006) är också 
skeptiska till myndigheter eller företag som beskriver flygets 
påverkan på den globala uppvärmningen med procent runt 3 %, 
och menar att de inte berättar den hela sanningen eller så 
använder de sig av utdaterad information.   
 
Även fast flyg står för en stor del av de internationella resorna, så 
är det endast en liten del av världens befolkning som reser med 
flyg.  Efter som en person oftast reser flera gånger så uppskattas 
endast 2 % av världens befolkning deltar i internationella flygresor 
(Gössling & Peeters, 2007). Antalet som reser internationellt med 
flyg kommer dock att fortsätta öka kraftigt (UNWTO, 2008), 
Gössling & Peeters (2007) menar att om takten i vilket utsläpp från 
flyg nu ökar kommer att hålla i sig, så kommer framtida globala 
hållbarhets mål bli svårt om inte omöjliga att nå. Peeters och 
Middel (2006) är även kritiska till att teknologiska framsteg som 
leder till minskad bränsleförbrukning inom flygindustrin kommer 
att ha någon omfattande påverkan på minskningen av de totala 
utsläppen från flyg. De menar dels att de teknologiska framstegen 
inom flygsektorn är för slö och att turismens tillväxt och 
efterfrågan på flygresor kommer att överträffa av den relativa 
effektiviseringsnyttan av de teknologiska framstegen. Gössling et al 
(2002) menar att eftersom flyget är det mest energikrävande sättet 
att resa på, och att en resa med flyg bidrar i princip med lika 
mycket Co2-utsläpp som en människa generellt gör av med på ett 
helt år, så bör alla turistresor med flyg ses som ohållbara ur ett 
miljöperspektiv.  
 



 16 

4.5 Miljömedvetet företagande  
 
Företags miljöarbete har kommit att bli en viktig del av deras 
verksamhet av flera anledningar. Den antropogena miljöpåverkan 
är ett av de största hoten mot mänskligheten just nu. Industrier 
och företags arbete mot mer miljövänliga alternativ är betydande 
för att de antropogena utsläppen ska minska. Företag arbetar 
aktivt idag för att utveckla och visa på deras miljöarbete. Att 
framstå som ett företag som tar ansvar för miljön, och visa hur 
man aktivt jobbar för att minska företagets miljöpåverkan har 
kommit att bli ett sätt att öka företagets konkurrenskraft.  
 
Den miljövänliga konsumtionsmarknaden är ett resultat av att 
konsumenter har blivit mer miljömedvetna, och visar ökat intresse 
för att köpa produkter från företag som värnar om miljön.  Turism 
industrin har också påverkats av ett växande segment av resenärer 
som söker mer miljövänliga och hållbara resor. En växande grupp 
resenärer visar engagemang för att skaffa sig kunskap om och 
besöka destinationer som erbjuder miljövänliga produkter (Jopp et 
al. 2015). Detta är något som destinationer och researrangörer 
märker av. Hassan (2000) beskriver hur destinationer och turism 
aktörer måste aktivt attrahera detta växande segment av 
miljöorienterade turister för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Resealternativ som inriktar sig på en mer hållbar strategi som t.ex. 
ekoturism och kulturell turism ökar i större uträckning för varje år, 
jämfört med den totala genomsnittliga tillväxten på den globala 
turismen (Hassan, 2000). Att engagera sig för destinationers och 
resors miljöpåverkan är en viktig del i att bevara destinationers 
och resors konkurrenskraft. Enligt Hassan (2000) är det viktigt att 
minska de negativa effekterna av turism, eftersom att negativa 
effekter av turismutveckling kan leda till en minskad 
turismefterfrågan på destinationer.  
 
Att aktivt engagera sig i hållbara aktiviteter, och att implementera 
en företagsstrategi som aktivt arbetar för att minska företagets 
negativa ekologiska påverkan har visat sig ha flera fördelar (Bansal 
och Roth, 2000). Företags ökade motivation till att ta ett ekologist 
ansvar kan motiveras av flera faktorer. Bansal och Roth (2000) 
lyfter fram tre anledningar till varför företag kan motiveras till att 
ta ett ökat ekologiskt ansvar.  För det första så skapar det en ökad 
konkurrenskraft hos företaget. Genom att aktivt marknadsföra sitt 
miljöengagemang så ökar företaget sitt miljörykte. Detta gör det 
möjligt för företaget att differentiera sig från andra konkurrenter, 
och generera större marknadsandelar. För det andra så finns det 
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regelverk och lagar som företag måste följa, och trycket från olika 
myndigheter och organisationer på att företag ska engagera sig i 
mer i miljövänliga verksamheter har ökat. Företag måste anpassa 
sig genom att ha långsiktiga hållbarhetsmål. Företag vars 
verksamhet har negativa effekter på miljön riskerar böter eller 
ökade skatter. För det tredje så motiveras företag av det sociala 
ansvaret. Att företag väljer att anpassa sin verksamhet beror inte 
bara pga. utomstående faktorer som efterfrågan eller lagar som 
kräver det. Utan eftersom ett företag består av individer, så 
påverkas företaget av individernas värderingar. Om ett företag 
består av individer som har miljömedvetna värderingar så kommer 
troligtvis dessa värderingar att implementeras även i 
verksamheten.  På samma sätt som vi ser att individer generellt 
blir mer miljömedvetna och verkar för att minska sin 
miljöpåverkan, så blir även företag mer miljömedveten och 
miljövänliga.  
  

4.6 Klimatkompensation 
 
Transportstyrelsen (2016) definierar klimatkompensation av flyg 
på följande vis:  
 
”När man klimatkompenserar för en flygresa betalar man en extra 
avgift som går till projekt (främst i utvecklingsländer) som ska 
minska utsläppen av koldioxid motsvarande de utsläpp som 
flygresan orsakat.”  
 
Klimatkompensering är tänkt att fungera som ett verktyg för att 
begränsa, eller i bästa fall helt kompensera för de utsläpp som 
företag eller individer bidrag med. Researrangörer i Sverige 
erbjuder idag sina kunder att klimatkompensera för de utsläpp 
som sker i samband med deras resor. Klimatkompensation sker 
genom att resenärerna betalar någon annan i form av ett företag 
eller organisation för att minska de utsläpp som de själva står för.  
Pengarna investeras sedan i olika projekt som ska bidra till 
minskade CO2 - utsläpp, som t.ex. investeringar i förnybar energi, 
energi effektivisering och skogsplantering. (Kotchen, 2009)     
 
Under de senaste 20 åren har ett ökat antal företag som erbjuder 
frivillig klimatkompensering etablerats. Enligt Gössling et al. 
(2007) fanns det fram till år 2000 endast fanns sex organisationer 
som erbjöd frivillig klimatkompensering. Sedan mitten av 00-talet 
har det dock blivit mer populärt med organisationer som erbjuder 
frivillig klimatkompensering och år 2006 hade antalet ökat till 40, 
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varav 17 kom mellan åren 2005-2006 (Gössling et al. 2007). År 
2009 var antalet företag som erbjuder frivillig klimatkompensation 
97 (Kotchen 2009). Trenden är tydlig, från början av 2000-talet 
till år 2009 ökade antal företag som erbjuder klimatkompensering 
kraftigt. Trots denna snabbt växande marknad av frivillig 
klimatkompensation så menar Kotchen (2009) att effekten av den 
är marginell.  
 

4.7 Kritik mot klimatkompensering  
 
Syftet med klimatkompensering är att begränsa eller i bästa fall 
helt kompensera för de utsläpp som ett företag eller individ bidrag 
med. Vissa researrangörer i Sverige erbjuder idag sina kunder att 
klimatkompensera för de utsläpp som sker i samband med deras 
resor, men effekterna av klimatkompensation har kommit att 
ifrågasättas och kritiseras.  
 
Klimatkompenseringsmarknaden är en relativt ny och oreglerad 
marknad där det saknas en global standard för 
klimatkompenseringprocessen (Gössling et al, 2007). Istället 
existerar stora skillnader kring hur företag mäter utsläpp, hur de 
kompenserar, vilket pris de tar ut och hur de verifierar att 
utsläppen är kompenserade (Gössling et al, 2007), (Mair, 2011).  
Detta leder till förvirring hos kunder och minskad trovärdighet för 
klimatkompensering, eftersom konsensus och standardisering 
bland företag som erbjuder klimatkompensering saknas. Enligt 
Broderick (2008) så saknar marknaden för frivillig 
klimatkompensering en oberoende och övergripande institution 
som granskar företagens klimatkompenseringsarbete, istället 
måste konsumenter förlita sig på företagens ryckte och individuella 
granskning och uppföljning av klimatkompenseringsprojekten. 
Konsekvenserna av detta blir enligt Broderick (2008) brist på 
enhetlighet, samordning och transparens, vilket kan skapa en 
”köpare varnas”-stämpel på klimatkompensering som produkt. 
Problematiskt är även att eftersom klimatkompenseringsprocessen 
är en komplex och oklar process som kräver en viss typ av expertis 
och kunskap, måste de flesta kunder därför förlita sig på de 
individuella företagens granskning procedurer (Gössling et al, 
2007; Mair, 2011; Broderick, 2008).  En sådan komplex process 
kombinerat med en granskning som sker av de individuella 
företagen ökar möjligheterna till bedrägeri (Broderick, 2008).  
 
Klimatkompenseringsmarknaden är i ett så tidigt skede i 
utvecklingen att det är oklart om klimatkompensering skulle 
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kunna ha någon betydande roll i att minska utsläppen globalt och 
från turism (Gössling et al. 2007; Kotchen, 2009).  Gössling et al. 
(2007) menar att även om effektiv klimatkompensering skulle ha 
en betydenade roll för att reducera utsläppen från flyg, skulle 
minskningar av utsläpp från klimatkompensation behöva öka 
markant, och de flesta resenärer, flygbolag och researrangörer 
skulle behöva engagera sig i klimatkompensering. Även fast ett 
ökat antal väljer att investera tid och pengar på att 
klimatkompmensera, så är graden av deras ansträngningar helt 
otillräckliga för att lösa problemet med global uppvärmning. År 
2007 beräknades frivillig klimatkompensation bidra till 65 
miljoner ton mindre CO2 i atmosfären, detta är en droppe i havet 
menar Kotchen (2009) eftersom de globala utsläppen av CO2 år 
2007 var 40 miljarder ton och ökar i en alarmerande takt.   
 
Gössling et al. (2007) belyser en risk med att klimatkompensering 
av flyg kan leda till en attityd hos människor att de inte behöver 
förändra deras resebeteende, utan kan istället kompensera för de 
utsläpp som resan bidrar med, vilket är problematiskt eftersom 
kompensering inte direkt gör något för att minska utsläppen från 
flyg. Kotchen (2009) drar det hela ett steg längre och menar 
klimatkompensering rättfärdigar en ”buissnes-as-usuall” attityd, 
och i värsta fall så kan klimatkompensation faktiskt leda till ökade 
utsläpp eftersom klimatkompensation kan rättfärdiga ökat 
resande.  Gössling et al. (2007) menar att fokus för att minska 
utsläppen från flyg bör läggas på tekniskinnovation inom 
flygindustrin, och framför allt på förändringar i resebeteenden, att 
avstå från att flyga är bättre för miljön än att kompensera för 
utsläppen. Eftersom det fortfarande är otydligt och oklart om 
klimatkompensering kan på ett effektivt sätt begränsa utsläpp, bör 
därför klimatkompensering ses som ett otydligt verktyg för att 
minska utsläppen från turism (Gössling et al. 2007).   
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6. METOD 

6.1 Metodologi 
  
Uppsatsen bygger på en deskriptiv ansats. Data som samlats in i 
form av intervjuer och dokumentation av hemsidor. Data har 
sedan beskrivits och jämförts i resultatet för att undersöka vilka 
researrangörer som erbjuder klimatkompensering, samt vilka 
anledningar researrangörerna upplever ligger bakom det låga 
antalet som väljer att klimatkompensera.  
 

6.2 Urval   
 

Urvalet av de researrangörer som erbjuder klimatkompensering 
grundas på en lista över alla Sveriges researrangörer som 
tidningen Travel News publicerat (Myrberg, 2015). Litsan är 
baserad på resebolag som är SNI-kodade som researrangörer hos 
Bolagsverket, och listas utefter omsättning (Myrberg, 2015). (Se 
bilaga 1 för lista)  
 
Travel News lista ansågs vara relevant till denna studie eftersom 
det är en oberoende branschtidning om turism. Travel News 
(2016) beskriver sin tidning såhär ”Travel News startade 1985 och 
är en oberoende affärstidning inom rese- och turistindustrin.”, och 
att tidningen är ”… Sveriges ledande branschtidning för rese- och 
turistnäringen.”.  
 
Denna uppsats har undersökt de 100 största bolagen utefter 
omsättning. Anledningen till att de 100 största researrangörerna 
valts ut grundas på att dessa står för den absoluta majoriteten av 
intäkterna från samtliga researrangörer.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska researrangörer 
som erbjuder klimatkompensering. Antalet svenska researrangörer 
som erbjuder klimatkompensering har tagits fram genom en 
dokumentation av de 100 största researrangörerna enligt 
branschtidningen Travel News (se bilaga 1). Antalet researrangörer 
som erbjuder någon form av klimatkompenseriande tjänst till sina 
kunder uppkom till 11 st. För att undersöka vilken roll 
klimatkompensation har fått i deras miljöarbete så har 
strukturerade intervjuer används. Av de 11 möjliga respondenterna 
så bygger denna uppsats på fem respondenter. De som valt att 
delta i denna studie är: 
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Researrangör:     Position på företaget:  
  

• Fritidsresor    Hållbarhetsansvarig  
• Apollo     PR & Social Media Manager 
• Ving      Hållbarhetsansvarig  
• Äventyrsresor    Marknadsansvarig  
• Kina Resor    Färdledare  
 

Respondenter har angivit att de ansvarar för klimatkompensations 
ärenden hos respektive researrangör, och ansågs vara lämpliga 
respondenter att intervjua. Detta för att de förfogar över 
kunskapen och expertisen om hur respektive researrangör arbetar 
med klimatkompensationstjänsten.   
 
Dokumentationen av deras hemsidor resulterade i att 11 av 100 
erbjuder sina resenärer att klimatkompensera. Målet med denna 
studie var att intervjua samtliga av dessa 11 researrangörer, men 
ett bortfall på sex researrangörer resulterade i att denna studie 
bygger på fem intervjuer. Ett bortfall på sex researrangörer 
begränsar denna studie eftersom att en sammanfattande intryck av 
de elva researrangörernas syn på klimatkompensering omöjliggörs.  
 

6.3 Dokumentation av hemsidor  
 
För att undersöka vilka researrangörer i Sverige som erbjuder 
klimatkompensering till sina kunder så har en dokumentation av 
alla 100 hemsidor gjorts. Denscombe (2016) beskriver att 
dokument är användbara för att de innehåller information som 
kan användas som belägg får något. I denna uppsats användes 
dokumentation av hemsidor för att hämta empiri om vilka 
researrangörers hemsidor som erbjöd klimatkompensering till 
deras kunder.  De 100 researrangörernas hemsidor undersöktes 
noggrant för att undersöka om det någonstans framkom att 
researrangören erbjuder klimatkompensering.  
 
När man gör en utvärdering av hemsidor är det viktigt att bedöma 
trovärdigheten av hemsidan (Denscombe, 2009). Enligt 
Denscombe (2009) bedöms en hemsida utefter dess auktoritet, en 
regeringshemsida anses ha större auktoritet än en privat hemsida. 
Trovärdigheten kan bedömas utefter hur seriöst intryck den ger, 
och huruvida den har ett tydligt syfte. En hemsida som inte 
uppdateras regelbundet eller inte har uppdaterats på lång tid kan 
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ge ett oseriöst intryck. Hemsidans popularitet i form av antalet 
som besöker den ger en bild av dess popularitet och uppskattning.  
I fallet med denna uppsats så har företagens egna hemsidor 
undersökts. Utgångspunkten är därför att den informationen som 
finns på hemsidorna är i linje med det som företagen vill förmedla 
till sina kunder. För att undersöka vilka researrangörer som 
erbjuder sina kunder klimatkompensering så ansågs denna metod 
vara rimlig. Samtliga researrangörer som sedan intervjuades 
bekräftade att de erbjuder klimatkompensering. 
 

6.4 Strukturerade intervjuer 
 
För att undersöka och jämföra hur de svenska researrangörerna 
har implementerat klimatkompensation i deras miljöarbete, har 
strukturerade intervjuer används för att samla empiri. Denscombe 
(2009) beskriver att strukturerade intervjuer ger forskaren mycket 
stark kontroll över frågornas och svarens utformning, och att det 
finns stora likheter mellan strukturerade intervjuer och 
frågeformulär. Respondenterna får ett begränsat antal 
svarsalternativ, med möjligheten att utveckla svaret, vilket ger 
forskaren möjligheten till att standardisera och jämföra svaren 
enklare. Intervjuerna har skett via telefon där respondenterna har 
fått svara på frågor utifrån ett frågeformulär. Samtliga 
respondenter har fått identiska frågor.  
 
Intervjun består av nio frågor (se bilaga 2), somliga är öppna 
frågor, och somliga är fasta frågor. De öppna frågorna ger 
respondenten möjligheten att med egna ord svara på frågan. De 
svar som respondenten i dessa frågor har gett har sedan 
sammanfattats, efter att intervjuaren har och respondenten har 
kommit överens om att sammanfattningen är korrekt. De fasta 
frågorna består av svarsalternativ, respondenten väljer det 
svarsalternativ som anses passa in respondentens åsikt bäst.   
 
Fördelen med öppna frågor är enligt Denscombe (2009) är att den 
på ett bättre sätt speglar respondentens verkliga åsikter om ett 
ämne, respondenten får svara med egna ord. Nackdelarna är att 
öppna frågor kan framstå som tidskrävande för respondenten, och 
detta kan leda till ett minskat deltagande. En annan nackdel kan 
vara att den data som samlas in kräver mycket analys vilket blir 
tidskrävande. Fördelarna och nackdelarna med fasta frågor är 
enligt Denscombe (2009) i princip de motsatta till de öppna 
frågora. Fördelen med de fasta frågorna är att de gör det lätt för 
intervjuaren att analysera och jämföra svaren. Nackdelarna är att 
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eftersom det är intervjuaren som bestämmer vilka svarsalternativ 
som ges, behöver de nödvändigtvis inte exakt spegla 
respondentens åsikt.  
  

6.5 Litteraturgenomgång  
 
Enligt Bryman (2011) ska en god litteraturgenomgång undersöka 
vad som redan är bekant och skrivet om inom området. 
Litteraturgenomgången ska bestå av begrepp och teorier som är 
väsentliga till det området som undersöks. Den tidigare 
forskningen ska även användas i uppsatsen för att undersöka om 
det finns några motsättningar eller likheter till den tidigare 
forskningen.  
 
Uppsatsens sekundärdata bygger på tidigare forskning inom 
områdena, turismens utveckling, turismens påverkan och 
klimatkompensering. En stor del av litteraturen består av 
litteraturbaserad data i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Sekundärdata har även hämtats från olika publikationer från 
organisationer som IPCC och UNWTO för att beskriva turismen 
och flygets utveckling och påverkan på klimatet. För att ge en viss 
bild av hur klimatkompensation har framställts i media så har ett 
antal tidningsartiklar valts ut.   
 

6.6 Källkritik  
 
Eftersom denna studie studerar researrangörer som erbjuder 
klimatkompensering kan resultatet påverkas av det faktum att de 
som intervjuats är representanter för researrangörerna. Deras svar 
kan därför påverkas av det faktum att de faktiskt erbjuder 
klimatkompensering. De kan resultera i att de vill lyfta fram de 
positiva egenskaperna med klimatkompensering och undvika de 
negativa. Respondenterna är partiska i frågan om varför deras 
företag erbjuder klimatkompensering. Researrangörerna har även 
fått frågor kring hur deras resenärer resonerar kring vissa frågor. 
Det är alltså inte resenärernas egna åsikter som beskrivs i detta 
arbete, utan hur researrangörerna upplever att deras resenärer ser 
på vissa frågor. Denna studie ger därför inte en helt legitim bild av 
resenärers syn på klimatkompensering.  
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6.7 Forskningsetik 
 
Samtliga respondenter i de strukturerade intervjuerna har blivit 
tillfrågade om de önskar att vara anonyma. Samtliga har angivit att 
anonymitet inte är nödvändigt, respondenter har även godkänt att 
den information som de angivit i intervjuerna kan användas i 
studien. Detta är viktigt för att studien ska ge en så rättvis bild av 
arrangörernas åsikter och sån på de frågor de svarat på. Deltagarna 
i studien har informerats tydligt om i vilket syfte och hur deras 
svar kommer att användas. Detta är viktigt för att få 
researrangörernas samtycke och skyddar även forskaren från 
eventuella anklagelser.      
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7. RESULTAT 
 
 
Denna studie utgår ifrån att det finns ett samband mellan 
omsättning och antal resenärer. Vilket betyder att de största 
researrangörerna som omsätter mest även står för det största 
antalet resenärer. De researrangörerna som dominerar marknaden 
har även störst möjlighet att få fler resenärer att 
klimatkompensera, eftersom de även har flest resenärer som reser 
med dem. Enligt Travel News lista från år 2013 hade de 100 största 
researrangörerna i Sverige en total bruttoomsättning på ca 23,9 
miljarder kronor. Omsättningen är dock ojämnt fördelad bland 
researrangörerna. Figur 2 belyser hur ett fåtal researrangörer står 
för den absoluta majoriteten av den totala omsättningen. De fem 
största researrangörerna står för 66 % (ca 15,9 miljarder) av den 
totala omsättningen, de tio största står för hela 75 % (ca 18,0 
miljarder). Fritidsresor som toppar listan med en 
bruttoomsättning på ca 5,9 miljarder, står för 25 % (ca 5,9 
miljarder kr) av den totala omsättningen. Siffrorna i figur 5 visar 
på hur omsättningen gradvis minskar ju längre ner i listan 
arrangören befinner sig. Denna figur används för att belysa hur ett 
fåtal charterarrangörer dominerar marknaden för researrangörer.   
 

 
Figur 5: Sveriges 100 största researrangörers bruttoomsättning. Källa: 
Författaren   

146	  372	   54	  835	   34	  445	   20	  088	  
0	  

1	  000	  000	  

2	  000	  000	  

3	  000	  000	  

4	  000	  000	  

5	  000	  000	  

6	  000	  000	  

7	  000	  000	  

1	   5	   9	   13	  17	  21	  25	  29	  33	  37	  41	  45	  49	  53	  57	  61	  65	  69	  73	  77	  81	  85	  89	  93	  97	  

Bruttoomsätting  
(1000-tals kr)   
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7.1 Researrangörer som erbjuder klimatkompensering   
 
Tabell 1: Fördelning mellan researrangörer som erbjuder och inte erbjuder 
klimatkompensering. Källa: Författaren  

 

Dokumentationen av samtliga researrangörers hemsidor 
resulterade i att 11 av 100 researrangörer erbjuder tjänsten 
klimatkompensation till sina kunder, resterande 89 researrangörer 
erbjöd ingen typ av klimatkompenseringsliknade tjänster. Tabell 1 
belyser att även fast det bara är 11 av 100 researrangörer erbjuder 
klimatkompensation så står dessa 11 för 67 % av den totala 
bruttoomsättningen. Detta beror till största del på att de fyra 
största researrangörerna erbjuder klimatkompensering, de har 
tillsammans en omsättning på ca 15 miljarder kr (64 % av den 
totala omsättningen).     
 
Tabell 2: Svenska researrangörer som erbjuder klimatkompensation. Källa: Författaren  

 

 
Tabell 2 visar var dessa researrangörer är placerade med hänsyn 
till omsättning. Av de 11 researrangörer som erbjuder 
klimatkompensering är fem placerade bland topp 10, noterbart är 

 Samtliga 
researrangörer  

Erbjuder 
klimatkompenserin
g  

Erbjuder ej 
klimatkompenserin
g  

n 100 11 89 

Bruttoomsättning 
(TKR)  

23	  936	  704	  
	  

16	  102	  946	   7	  833	  758	  
 

Bruttoomsättning 
(% ) 

100	  %	   67	  %	   33	  %	  
 

Placering efter 
bruttoomsättning 

Researrangör Bruttoomsättning 
(TKR) år 2013 

Klimatkompensation 
som erbjuds 

1 Fritidsresor	  	   5	  872	  906	   För Flyg 
2 Ving	  	   4	  850	  000	   För Flyg 
3 Apollo	   2	  921	  000	   För Flyg 
4 Solresor	  Sverige	  	   1	  609	  665	   För Flyg 
6 Nya	   Airtours	   City	  

Brakes	  	  
559	  723	   För Flyg 

35 Travel	   Service	   i	  
Göteborg	  

77	  346	   För förmedlade 
tjänster 

39 Kina	  Resor	  	   64	  142	   För Resan  
43 Hummingbird	  	   56	  022	   För Resan 
65 Äventyrsresor	  	   36	  344	   För Flyg 
70 Kenzan	  Tours	  	   34	  195	   För Flyg 
92 Wi-‐Resor	   21	  603	   För Resan  
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att de fyra största researrangörerna erbjuder klimatkompensering. 
Dessa arrangörer har en stor omsättning och kategoriseras som 
charterbolag. Efter vad som kan kallas en minde koncentration av 
researrangörer som klimat kompenserar bland de största 
researrangörerna, noteras att resterande researrangörer som 
erbjuder klimatkompensering är mer utspridda.  En mindre grupp 
på tre researrangörer finns på placering 35, 39 och 43, två 
researrangörer vid 65 och 70, och en avstickare på placering 92, 
dessa researrangörer kan klassas som nischarrangörer. De har en 
mindre omsättning och nischar ofta in sig på en viss typ av 
destination eller resa. Tabell 2 illustrerar de 11 researrangörer 
utifrån bruttoomsättning, och vilken typ av klimatkompensation 
som de erbjuder. Noterbart är att klimatkompensering av flyg är 
vanligast förekommande, 7 av 11 researrangörer erbjuder sina 
resenärer att klimatkompensera för deras flygresa. Resterande fyra 
researrangörer specificerar inte exakt vad kunden kan 
klimatk0mpensera, utan erbjuder istället en klimatkompensation 
för ”hela resan”.  de 5 största researrangörerna erbjuder 
klimatkompensation för just flyg, dessa researrangörer kan 
kategoriseras som charterbolag med en stor omsättning och med 
ett stort antal resenärer.  Noterbart är även att de fyra största 
researrangörerna som erbjuder klimatkompensering Fritidsresor, 
Ving, Apollo och Solresor har tillsammans en omsättning på ca 15 
miljarder, resterande sju researrangörer har sammanlagt en 
omsättning på ca 0,8 miljarder. De fyra största researrangörerna 
står därmed för ca 94,7 % av den totala omsättningen av de 
researrangörerna som erbjuder klimatkompensering. Utgår man 
ifrån att de researrangörerna som har störst omsättning även har 
flest resenärer, så står de fyra största researrangörerna för den 
absoluta majoriteten av alla de 11 researrangörernas resenärer. 

7.2 Andelen som väljer att klimatkompensera       
 

 
Tabell 4 Andelen som väljer att klimatkompensera för sin resa. Källa: Författaren 

Researrangör Började erbjuda 
klimatkompensering  

Antal 
resenärer år 

2015 
 

Andel resenärer som 
valt att 

klimatkompensera år 
2015 (%) 

Charterbolag    
Fritidsresor  År 2006 1 500 000 < 1 % 
Apollo År 2007 800 000 < 2 % 
Ving  År 2007 620 000 < 1 % 
Nischarrangör    
Kina resor  År 2008 2 500 < 5 % 
Äventyrsresor  År 2016 1 500 < 1 % 
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Av de 11 researrangörer som erbjuder klimatkompensation till sina 
resenärer var det fem som valde att delta i denna undersökning. 
Resultatet som redovisas här bygger på de strukturerade intervjuer 
som gjordes med dessa fem researrangörer.  
 
Andelen resenärer som väljer att klimatkompensera för sina resor 
är minimal, se tabell 4. Äventyrsresor var den enda researrangören 
som kunde ange ett exakt antal resenärer som valt att 
klimatkompensera, sedan de startat med att erbjuda 
klimatkompensering hade fyra resenärer valt att ta del av tjänsten. 
Resterande researrangörer kunde inte ange ett exakt antal 
eftersom de inte för sådan statistik. De kunde dock med säkerhet 
fastställa att antalet resenärer som väljer att klimatkompensera 
består endast av enstaka procent. Samtliga researrangörer förutom 
Äventyrsresor (som år 2016 började med att erbjuda 
klimatkompensering) anger att antalet resenärer som väljer att 
klimatkompensera har minskat sedan starten. Sammanfattningsvis 
går att konstatera att utifrån de researrangörer som delaktigt i 
denna undersökning så väljer endast fåtal procent av resenärerna 
att klimatkompensera för sina resor. Anmärkningsvärt är även att 
researrangörerna uppger att antalet som väljer att 
klimatkompensera har minskat sedan de började. Nästa kapitel 
undersöker vad detta kan bero på. Framöver i studien kommer 
Fritidsresor, Apollo och Ving kategoriseras som charterbolag. Kina 
Resor och Äventyrsresor kommer att kategoriseras som 
nischarrangörer.   
 

7.3 Varför researrangörerna började med 
klimatkompensering  
 
På frågan varför researrangörerna valt att börja erbjuda sina 
resenärer klimatkompensation så framgick ett par konstateranden. 
Av de som valt att börja erbjuda klimatkompensering under 
perioden år 2006-2008, så framkom att klimatkompensering 
under den perioden var ett nytt fenomen som var intressant och 
låg rätt i tiden, klimatkompensering hade även börjat förekomma i 
media. Fritidsresor som började med klimatkompensering år 
2006, beskriver anledningarna till att de började med 
klimatkompensering såhär ”Det var en grej som kom, det låg i 
tiden och verkade intressant”, ”Vi upplevde att det fanns en 
miljödebatt om klimatkompensation i media”. Likande anledning 
har Ving som började med klimatkompensering år 2007, de 
beskriver att ”Det var ett aktuellt ämne i media under den tiden”, 
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”Vi såg ett ökat intresse från kunder som började fråga om 
klimatkompensering” och ”De uträkningsmetoder som gjorde det 
möjligt att beräkna resans utsläpp kom under den perioden”.  
Kina Resor som började med klimatkompensering år 2008 
beskriver att de började erbjuda klimatkompensering för att 
”Klimatkompensering låg i tidens anda” och ”Vi upplevde att det 
fanns ett intresse från kunderna för miljöanpassade resor”.  
 
En andra anledning var att klimatkompensering skulle ingå i 
researrangörens miljöarbete och bidra med att minska företagets 
påverkan på miljön. Apollo som började med att erbjuda 
klimatkompensering år 2007 förklara varför de började erbjuda 
tjänsten såhär ”Vi såg klimatkompensering som ett sätt att 
minska vår påverkan på miljön”. Även Äventyrsresor beskriver att 
hållbarhet är viktigt för dem och att ”Vår personal känner starkt 
för hållbart resande, och vi ansåg att klimatkompensering var en 
viktig del i vårt miljöarbete” och att ”Personalen blir glada när 
folk väljer att klimatkompensera”.   
 
Respondenterna fick även frågor om vilka fördelar det kan finnas 
med att erbjuda klimatkompensering till resenärer, vad tjänar 
reserangören på att resenären väljer att klimatkompensera? På 
frågan om det de ansåg att det fanns några ekonomiska fördelar 
(kan researrangören tjäna pengar på detta) med att erbjuda 
klimatkompensering till sina kunder svarade 4 av 5 researrangörer 
nej. Endast en researrangör ansåg att det fans ekonomiska 
vinningar med att erbjuda klimatkompensering och motiverar det 
på följande vis ”Att visa på ansvar och erbjuda hållbara 
resealternativ kan leda till att fler väljer att resa med det aktuella 
bolaget”. Tre av fem researrangörer ansåg att erbjuda resenärer 
klimatkompensation kunde ge marknadsförings fördelar. De 
instämde på att klimatkompensering kunde användas i syfte att 
marknadsföra hållbart resande och ansvarstagande. Två av fem 
researrangörer ansåg att det finns konkurrensfördelar med att 
erbjuda resenärer klimatkompensering. De instämde på att 
klimatkompensering kan användas i syfte att differentiera sig från 
andra researrangörer.  



 30 

7.4 Researrangörerna och klimatkompensering  
 
För att undersöka varför inte fler resenärer väljer att 
klimatkompensera så har researrangörernas respondenter fått 
svara på frågor om deras miljöarbete, samt vilka anledningar de 
tror ligger bakom det låga antalet.  
 

En upptäckt som framkom från intervjuerna är att de flesta av 
researrangörerna upplever inte att hållbara resealternativ är en 
mycket viktig prioritet för deras resenärer. På frågan om 
researrangörerna upplever att hållbart resande är viktigt för deras 
kunder, är det endast en researrangör (Apollo) som upplever att 
det är ”mycket viktigt”. Fyra av fem upplever att deras kunders 
engagemang för hållbara resealternativ är mer neutralt. Detta ger 
vissa indikationer på att de flesta researrangörerna inte upplever 
att hållbart resande är av högsta prioritet för deras resenärer.  
 
Respondenterna fick även fritt rekommendera åtgärder som de 
ansåg var viktigast för att man som resenär skulle kunna resa mer 
klimatsmart. De större charterbolagen Ving, Apollo och fritidsresor 
ansåg att det viktigaste man kunde göra som resenär för att resa 
klimatsmart var att ”Resa med charterflyg”, ”Välja moderna 
flygbolag” och ”Bo på hotell med miljöcertifiering”. De två mindre 
researrangörerna rekommenderade att man som resenär kan resa 
klimatsmart genom att ”Väl på destinationen kan man välja att 
köpa lokalproducerade produkter, och äta på lokala 
restauranger” och ”Välja att konsumera miljövänliga produkter 
på destinationen”. Anmärkningsvärt är att ingen av de fem 
researrangörerna rekommenderade klimatkompensering som ett 
alternativ för resenärer att resa klimatsmart.   
 
Fyra av fem researrangörer lägger väldigt lite tid och resurser på 
deras arbete med klimatkompensering.  Endast en researrangör 
(Apollo) uppger att de arbetar i större utsträckning med 
klimatkompensering, detta har dock inte resulterat i att 
anmärkningsvärt fler väljer att klimatkompensera hos Apollo. 
Under 2 % av Apollos resenärer väljer att klimatkompensera för 
sina resor.    
 
Fyra av fem researrangörer upplever att de har en väldigt liten 
påverkan på att få deras resenärer att klimatkompensera.   En 
researrangör förklara varför det har liten påverka resenärerna 
såhär ”Eftersom vi märkt av att intresset för klimatkompensering 
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är så litet, så har vi valt att i nuläget inte satsa på att 
kommunicera ut klimatkompensation till resenärerna”    
 
Varför researrangörerna i stor utsträckning väljer att inte lägga ner 
tid och resurser på klimatkompensering, och varför de anser att de 
har liten påverkan på resenärernas klimatkompensationsval kan 
ha sin förklaring i nästa kapitel.  
 

7.5 Varför inte fler väljer att klimatkompensera    
 
Respondenterna fick frågan om det skulle kunna tänka sig göra det 
obligatoriskt för deras resenärer att klimatkompensera för sina 
resor, genom att t.ex. lägga till klimatkompensering i priset. 
Samtliga fem researrangörer svarade nej. En av de främsta 
orsakerna till att researrangörerna inte anser att obligatorisk 
klimatkompensering är ett alternativ är att det skulle leda till 
ökade kostnader för resenären. Kina resor menar att ”Det skulle 
innebära ett högre pris för kunden, viket skulle kunna leda till 
minskad efterfrågan” och att ”Ett högre pris skulle innebära en 
nackdel, speciellt när det handlar om något som kunden inte är 
intresserad av eller vet vad det är”. Äventyrsresor instämmer med 
att en ökad kostnad skulle vara en nackdel och menar att ”En ökad 
kostnad för kunden kan leda till att de väljer bort oss”. 
Fritidsresor anser inte att obligatorisk klimatkompensering är 
relevant för att ”Priset skulle bli för högt och skulle stå för en stor 
del av det totala resepriset”. Apollo förklarar att ”En obligatorisk 
avgift för klimatkompensation skulle kunna väcka misstankar om 
att det bara är ett påslag och att pengarna inte alls används för 
klimatkompensation”. Ving menar att ”Det finns inget intresse för 
klimatkompensation” och att ” IT-utvecklingen som skulle krävas 
för att göra klimatkompensation obligatoriskt i bokningssystemet 
skulle innebära kostnader, vilket inte är lönsamt nu”.  
 
Vilka är de främsta orsakerna till att resenärer väljer bort 
klimatkompensering?  Respondenterna fick denna fråga och 
svaren var anmärkningsvärt lika. I det stora hela handlar det om 
en ökad kostnad, brist på intresse och att klimatkompensering som 
fenomen är för komplext och svårförståeligt.  
 
Samtliga researrangörer anser att resenärer väljer bort 
klimatkompensering eftersom det skulle resultera i en dyrare resa.  
Fritidsresor menar att ”Kunden söker billigare resor, 
klimatkompensering leder till dyrare resor”. Äventyrsresor: 
”Klimatkompensering innebär en ökad kostnad. Kina Resor: ”Det 
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är en kostnadsfråga, kunden vill ha det billigaste”. Apollo: ”Det 
innebär en extra kostnad”. Ving: ”Kunden vill resa billigt, 
klimatkompensering leder till ökade ett högre pris”  
 
Att klimatkompensation är ett komplext och otydligt fenomen 
menar researrangörerna kan bidra till att inte fler väljer att 
klimatkompensera. Fritidsresor menar att: ”Klimatkompensering 
är ett flummigt fenomen” och att ”Klimatkompensering fungerar 
inte i praktiken”. Ving: ”Vi tror att det är en kombination av att 
inte finns något intresse hos kunden i nuläget, och att kunden inte 
förstår hur det fungerar” och att ”Kunden kan uppleva att 
klimatkompensering känns långt bort, allt sker bortom kundens 
kontroll och förståelse”. Kina resor: ”Vi upplevde att det fanns ett 
intresse för att resa miljövänligt ett tag, men intresset har 
svalnat” och att ”Vi upplever att resenären inte bryr sig om 
resans miljöpåverkan, det är inte det viktigaste för dem när de 
reser”. Äventyrsresor: ”Kunderna är skeptiska till 
klimatkompensation, och att de inte tror att det gör någon 
skillnad i det stora hela”. Apollo: ”Man har svårt att se den 
faktiska påverkan resandet har, och ser då inte meningen med 
klimatkompensation”.   
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8. DISKUSSION   
  
På början av 2000-talet började en marknad för frivillig 
klimatkompensation att etablera sig (Kotchen, 2009; Gössling et al 
2007). Denna studie visar på att av de fem researrangörer som 
erbjuder klimatkompensering anger fyra av fem att de började med 
klimatkompensering mellan åren 2006-2008. Ett par av 
charterbolagen motiverar deras beslut på följande vis: ”Det var en 
grej som kom, det låg i tiden och verkade intressant”, ”Vi 
upplevde att det fanns en miljödebatt om klimatkompensation i 
media”, ”Vi såg ett ökat intresse från kunder som började fråga 
om klimatkompensering”. Klimatkompensering började ta plats i 
medier och ett intresse kring fenomenet växtes under tidsperioden 
då 4 av 5 researrangörer valde att börja med tjänsten. Det är 
rimligt att researrangörerna tog vara på detta och började erbjuda 
klimatkompensation till sina resenärer. Hassan (2000) beskriver 
hur destinationer och turism aktörer måste aktivt attrahera detta 
växande segment av miljöorienterade turister för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Rimligt är även att anta att samtliga 
researrangörer valde att börja med att erbjuda 
klimatkompensering som en del i deras miljöarbete, även fast 
endast två researrangörer angav de som den främsta orsaken. 
Torts att det fanns ett intresse bland media och kunder för 
klimatkompensering, samt att det ansågs vara en viktig del i 
miljöarbete så var fenomenet fortfarande nytt och outforskat. 
Gössling et al. (2007) och Kotchen (2009) menar att 
klimatkompenseringsmarknaden är i ett så tidigt skede i 
utvecklingen att det är oklart om klimatkompensering skulle 
kunna ha någon betydande roll i att minska utsläppen globalt och 
från turism. Klimatkompensering har även kritiserats för att sakna 
transparens, standardisering och opartisk granskning vilket har 
lett till att effekterna av klimatkompensering fortfarande bör ses 
som otydliga (Gössling et al, 2007; Mair, 2011; Broderick, 2008) 
Researrangörerna började erbjuda en tjänst som befann sig i ett 
tidigt utvecklingsskede och där ett intresse hade väckts, men där 
effekterna av klimatkompensering skulle komma att ifrågasättas 
och kritiseras. Att erbjuda en tjänst som är ifrågasatt, och befinner 
sig i ett skede där effekterna av den är oklara och outforskade bör 
ses som ett risktagande, eftersom det kan ge en ”köpare varnas”-
stämpel (Broderick, 2008).  Detta var även något som framkom 
bland researrangörerna, flera researrangörer upplevde att 
klimatkompensering var ett komplext fenomen där effekterna av 
dem är otydliga och svårbekräftande. Ett charterbolag uttryckte att 
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”Klimatkompensering fungerar inte i praktiken”, vilket tyder på att 
även resebolagen själva är medvetna om bristerna med 
klimatkompensering som ett fenomen som ska minska utsläppen. 
Flera researrangörer upplevde att deras kunder var skeptiska till 
klimatkompensering, en researrangör beskriver att ”Kunden kan 
uppleva att klimatkompensering känns långt bort, allt sker 
bortom kundens kontroll och förståelse”, en annan researrangör 
beskriver att ”Kunderna är skeptiska till klimatkompensation, och 
att de inte tror att det gör någon skillnad i det stora hela”. Det 
framkommer i studien att researrangörerna själva är tveksamma 
till klimatkompensering, de upplever även att deras kunder är 
skeptiska till fenomenet.  
 
Klimatkompensering är inte helt verkningslöst. Kotchen (2009) 
menar att klimatkompensering kan bidra till minskade utsläpp, 
men att i den takten det sker för tillfället inte har någon betydande 
påverkan på minskningen av utsläpp från växthusgaser. För att 
klimatkompensering ska kunna bidra till en betydelsefull 
minskning av växthusgaser måste alla aktörer av turistindustrin 
delta i processen (Gössling et al, 2007; Mair, 2011; Broderick, 
2008). Detta innebär att medparten av researrangörerna och 
resenärerna som reser med dem bör klimatkompensera, om 
tjänsten ska ha någon betydande påverkan på minskningen av 
deras bidrag till utsläpp av växthusgaser. Resultatet i denna studie 
visar att 11 av de 100 största researrangörerna erbjuder 
klimatkompensering till deras resenärer. Trots att de är få till 
antalet, så står dessa 11 för den större delen av den totala 
omsättningen (67 %).  Om man utgår från att det finns ett 
samband mellan omsättning och antalet resenärer så skulle dessa 
11 researrangörer med en framgångsrik klimatkompensering 
kunna bidra i stor utsträckning till kompensering av utsläpp. I 
studien framgår att så är inte fallet, andelen resenärer som väljer 
att klimatkompensera är minimal. Endast en väldigt liten andel av 
researrangörernas resenärer väljer att klimatkompensera för deras 
resor. För att klimatkompensering ska kunna ses som en 
framgångsrik tjänst krävs att fler väljer att klimatkompensera, 
denna studie visar på att andelen resenärer som väljer att 
klimatkompensera är ytterst liten och researrangörerna anger även 
att antalet minskar. Ur detta perspektiv kan klimatkompensering 
fram till idag inte ses som något annat än ett misslyckande, om 
målet med att erbjuda klimatkompensering var att minska eller 
kompensera för de utsläpp som researrangörernas resenärer 
bidrar med. 
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Resultatet visar även på att engagemanget hos researrangörerna 
för att uppmuntra eller främja klimatkompensering till sina 
kunder är generellt lågt. Endast en researrangör upplevde att deras 
resenärer prioriterade hållbart resande som något mycket viktigt, 
resterande fyra ansåg att deras resenärer var neutrala till hållbart 
resande.  Lundmark et al. (2011) menar att researrangörer har en 
viktig roll inom turismnäringen eftersom de förfogar över en viss 
makt över att påverka turisters destinationsval. Researrangörer 
bör rimligtvis även ha viss påverkan på turister resebeteende, 
researrangörer skulle om inte bör kunna påverka deras turister till 
att resa mer klimatsmart, vilket de i viss mån gör. 
Researrangörerna gav flera exempel på hur de tycker att resenärer 
ska göra för att resa klimatsmart, t.ex. resa med charterflyg, bo på 
certifierade hotell och konsumera lokala turismprodukter. Detta är 
några sätt som researrangörer uppmuntrar sina resenärer till mer 
klimatsmart resande. Jopp et al. (2015) menar att turister idag är 
mer medvetna om de miljökonsekvenser som resor bidrar med, 
och att turister idag har större kunskap om och engagemang för att 
resa klimatsmart. Det är därför viktigt för företag att anpassa sig 
till detta växande segment för att behålla sin konkurrenskraft 
(Hassan, 2000). Anmärkningsvärt är dock att när det kommer till 
just klimatkompensering så framtår i denna studie att 
researrangörerna inte känner att de kan påverka sina kunder att 
välja att klimatkompensera. Researrangörerna beskriver att de 
lägger ner lite tid och resurser på att få resenärer att 
klimatkompensera, en researrangör beskriver hur det beror på att 
de inte märker av att det finns något intresse från resenärerna att 
klimatkompensera för sina resor.  
 
En avgörande faktor för att klimatkompensering på något sätt ska 
kunna ses som ett praktiskt verktyg för att begränsa 
klimatförändringen, så måste en mycket större massa av resenärer 
engagera sig i klimatkompensering (Gössling et al, 2007; Mair, 
2011; Broderick, 2008). Mair (2011) menar att ett sätt att få fler att 
engagera sig i klimatkompensering är att göra det obligatoriskt för 
resenärer att klimatkompensera, genom att antigen lägga till det i 
resepriset. Ingen av researrangörerna skulle i nuläget kunna tänka 
sig att göra klimatkompensering obligatoriskt för deras resenärer. 
Den främsta orsaken till detta var att obligatorisk 
klimatkompensering skulle leda till högre kostnader för kunderna, 
vilket skulle enligt researrangörerna minska efterfrågan på deras 
produkter.  Vissa researrangörer ansåg även att deras resenärers 
bristande intresse och kunskap om klimatkompensering gjorde det 
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svårt att tvinga på resenärerna klimatkompensering. Apollo anser 
t.ex. att ”En obligatorisk avgift för klimatkompensation skulle 
kunna väcka misstankar om att det bara är ett påslag och att 
pengarna inte alls används för klimatkompensation”.  
 
I slutändan framhävde researrangörerna ett par centrala orsaker 
varför de tror att inte fler av deras resenärer väljer att 
klimatkompensera: ”Kunden vill resa billigt, klimatkompensering 
leder till ökade ett högre pris” och ”Vi tror att det är en 
kombination av att inte finns något intresse hos kunden i nuläget, 
och att kunden inte förstår hur det fungerar”. Resenärerna söker 
den billigaste resan, klimatkompensering skulle innebära en ökad 
kostnad, och även fast de var villiga att betala så anser 
researrangörerna själva att klimatkompensering är ett så flummigt 
fenomen att resenärerna troligtvis avstår från att kompensera för 
att de inte förstår eller vet vad pengarna går till.  
 
Turismen fortsätter att växa globalt. Ökade inkomster och ökad 
tillgänglighet på ledig tid anses vara två viktiga drivkrafter till 
detta. Den ökade mobiliteten drivs även av den nuvarande 
globaliseringen, där tekniska innovationer inte minst inom 
transport reducerar kostanden och tiden för att resa mellan 
regioner, och på så sätt krymper avstånden mellan platser och de 
blir mer tillgängliga (Harvey, 2000). Detta leder till ökad mobilitet. 
Eftersom turismen är helt beroende av transport för rörelse mellan 
den genererande regionen och turistdestinationen (Duval, 2007), 
så innebär en ökad turism ökade turismrelaterade utsläpp av 
växthusgaser. De ökade utsläppen är alarmerande och bör ses som 
ett av turismens största hinder för att nå några hållbarhets mål 
(Gössling et al, 2007; Becken och Hay, 2007; Cooper och Hall 
2005). Klimatkompensering är en tjänst som i praktiken ska 
begränsa och i bästa fall kompensera för de utsläpp som en resa 
bidrar med, men detta har kommit att ifrågasättas. 
Klimatkompensering är ett otydlig, opraktiskt, saknar transparens 
och att inte ha någon direkt påverkan på att minska utsläppen 
(Gössling et al, 2007; Mair, 2011; Broderick, 2008), Gössling et al, 
(2007) tar det hela längre och menar att i nuläget har frivillig 
klimatkompensering ingen direkt påverkan att minska utsläppen 
från turism resor med flyg. För att klimatkompensering ska kunna 
fungera i praktiken måste majoriteten av turismaktörer och 
turister engagera sig i klimatkompensering (Mair 2011; Kotchen 
2009). Denna studie visar på tendenser att varken 
researrangörerna själva eller deras resenärer är engagerade i 
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klimatkompensering. Brist på kunskap, intresse och motivation är 
några av de främsta orsakerna, researrangörerna är skeptiska till 
fenomenet och lägger ner lite tid och resurser på 
klimatkompensering. Endast enstaka procent av resenärerna väljer 
att klimatkompensera för sina resor, detta verkar vara något som 
researrangörerna har full förståelse för. Resenärerna söker billiga 
resor, och är inte redo att betala för en tjänst som är otydlig och 
där effekterna av tjänsten lyser med sin frånvaro. 11 av de 100 
största researrangörerna väljer att erbjuda klimatkompensering. 
Denna studie har bidragit till att beskriva svårigheterna med för 
svenska researrangörer att engagera deras resenärer att 
klimatkompensera. Researrangörernas klimatkompenserings 
verksamhet kan inte ses som något annat än ett misslyckande, om 
målet med klimatkompensering är att på ett effektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser relaterat till deras resenärers resor.  Att 
researrangörer som fortfarande har en viktig roll i turismnäringen 
(Lundmark et al, 2011) inte på ett effektivt sätt kan engagera fler 
att klimatkompensera bör ses som en indikator på det bristande 
intresset och den ökade skepticismen mot fenomenet. De 
miljömässiga konsekvenserna av turism, vilket till stor del är ett 
resultat av ökad globalisering och mobiliteten är ett faktum. Denna 
studie ger viss indikation på att klimatkompensering inte ses som 
en praktisk och effektiv lösning på detta problem. 
Researrangörerna beskriver hur de själva och deras resenärer är 
skeptiska och ointresserade av fenomenet klimatkompsensering. 
Onekligen måste någon typ av förändring ske för att 
klimatkompensering ska bli mer av ett lyckat koncept, dock visar 
denna studie att motivationen från researrangörerna att göra 
sådana förändringar i nuläget är låg. Klimatkompensering verkar 
ha utvecklats till något som bara existerar i researrangörernas 
miljöarbete, men som ingen riktigt vill veta sig av, och kanske vore 
det bästa att göra sig av detta misslyckande fenomen och fokusera 
på åtgärder och tjänster som verkligen gör skillnad för att minska 
turismrelaterade utsläpp av växthusgaser och som resenärer vill 
engagera sig i.  
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9. SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har undersökt hur de svenska researrangörer ser på 
fenomenet klimatkompensering, och varför resenärer som väljer 
att använda tjänsten är anmärkningsvärt få. Det är viktigt att förstå 
och undersöka olika tillväganingsätt som ska verka för att begränsa 
eller minska den globala klimatpåverkan. Klimatkompensering är 
en tjänst där konsumenten betalar en tredje part för de utsläpp 
som t.ex. en bidrar med, pengarna går sedan till olika projekt som 
verkar för att minska eller begränsa klimatpåverkan, oftast ligger 
dessa projekt i utvecklingsländer. Att utsläppen från turism måste 
begränsas och minska är ett faktum, den sabba expansionen av 
turismen globalt kommer att leda till ökade utsläpp (Gössling et al, 
2002; Cooper och Hall 2008; Hall 2005), detta eftersom turism 
och transport är helt inseparabla (Duval 2007), ökad turism leder 
till ökade utsläpp från turismtransporter, även fast turism bidar till 
den globala uppvärmningen på fler sätt en är de från transport de 
mest betydelsefulla. Den ökade mobiliteten av turister går att 
koppla till globaliseringen och reduceringen av kostnad av tid för 
rörelse mellan rum. Harvey (2000) menar att tekniska 
innovationer inte minst inom transportsektorn har bidragit till 
”space-shrinking”, där reduceringen av avstånd mellan platser har 
lett till ökad tillgänglighet och mobilitet mellan platser. 
Detonationer blir helt enkelt mer tillgängliga och det blir billigare 
att resa till dem vilket ökar flöden av turister till dem. Denna ökade 
mobilitet har lett till ökade utsläpp.  
 
Som resultat i denna studie visar erbjuder 11 av Sveriges 100 
största researrangörer någon form av klimatkompenseringstjänst 
till sina resenärer. Majoriteten av de ”stora” charterbolagen i 
Sverige har valt att erbjuda klimatkompensering till sina kunder, 
samt några mer nischade arrangörer. Några av researrangörerna 
motiverade deras val att erbjuda klimatkompensering för att det 
var en ”hypad” grej som kom och det låg rätt i tiden. Andra 
researrangörer tyckte att det var viktigt att kunna erbjuda 
resenärer möjligheten att resa klimat smart. Framgången visar sig 
ha uteblivit. Studien visar på att endas enstaka procent av 
researrangörernas resenärer väljer att klimatkompensera. För att 
klimatkompensering ska kunna bidra till att minska 
researrangörernas klimatpåverkan på ett betydelsefullt sätt krävs 
att de flesta av deras resenärer väljer att klimatkompensera (Mair, 
2011; Kotchen 2009)  
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Denna studie framhäver även vissa indikationer på att 
researrangörerna själva ställer sig frågande och skeptiska till 
klimatkompensering. Resenärernas intresse och kunskap om 
klimatkompensering är väldigt lågt, och researrangörerna läger ner 
lite tid och resurser på att marknadsföra tjänsten. 
Klimatkompensering är ett otydligt, opraktiskt och oreglerat 
fenomen (Gössling et al, 2007; Kotchen 2009) så mycket att 
Broderick (2008) menar att klimatkompensering har fått en 
”köpare varnas”-stämpel. Samtidigt finns det flera andra sätt för 
turister att minska sin klimatpåverkan när de reser, något som 
researrangörerna är medvetna om och rekommenderar deras 
kunder att göra. Researrangörerna i denna studie 
rekommenderade flera olika tillvägagångssätt man som resenär 
kan ta för att resa klimatsmart, ingen av dem rekommenderade 
dock just klimatkompensering.  
 
Denna studie visar på att klimatkompensering var något som 
researrangörerna började med för att kunna erbjuda resenärer ett 
smidigt sätt att resa mer klimatsmart. Intresset från resenärerna är 
väldigt lågt. Resenärerna tillsamman med researrangörerna själva 
och vetenskapen ifrågasätter alla fenomenet. Att denna trend av 
bristande intresse för klimatkompensering skulle vända i 
framtiden måste ses som väldigt osannolik. Inte minst eftersom 
researrangörerna lägger begränsad med tid och resurser på att 
kommunicera ut klimatkompensering till sina resenärer. Samtliga 
researrangörer i denna studie som började med 
klimatkompensering mellan åren 2006-2008 anger att intresset 
för klimatkompensering har minskat sedan starten.  
 

Förslag till framtida forskning  
 
Eftersom denna studie endast fokuserar på de researrangörer som 
erbjuder klimatkompensering skulle framtida forskning kunna 
undersöka de researrangörer som inte erbjuder 
klimatkompensering. Genom att studera både de researrangörerna 
som erbjuder klimatkompensering och de som inte gör det kan 
man göra en mer heltäckande undersökning där fler 
researrangörer igår. Ytterligare forskning skulle även kunna gå i 
mer på djupet och undersöka hur researrangörer skulle kunna göra 
det mer attraktivt för resenärer att välja att klimatkompensera, 
genom att öka t.ex. öka kunskapen om fenomenet. Ett tredje 
förslag till framtida forskning är även att undersöka mer ingående 
vad researrangörerna själva tjänar på att erbjuda 
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klimatkompensering, eller om det helt enkelt gör mer skada än 
nytta.   
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Bilaga 1.  

Lista över de 100 största researrangörerna.   
 

 

Researrangörer topp 100 efter 
Omsättning  

Bruttoomsättning	  
(Tusental-‐kr)	  	  	  	  

1	   Fritidsresor	  	   	  5	  872	  906	  	  	  	  	  
2	   Ving	  	   	  4	  850	  000	  	  	  	  	  
3	   Apollo	   	  2	  921	  000	  	  	  	  	  
4	   Solresor	  Sverige	  	   	  1	  609	  665	  	  	  	  	  
5	   Nazar	  Nordic	   	  596	  544	  	  	  	  	  
6	   Nya	  Airtours	  City	  Brakes	  	   	  559	  723	  	  	  	  	  
7	   Stena	  Line	  Travel	  Group	   	  431	  156	  	  	  	  	  
8	   Unlimited	  Travel	  Group	  	   	  430	  374	  	  	  	  	  
9	   STS	  Alpresor	   	  387	  815	  	  	  	  	  

10	   Rese-‐Konsulterna	  Göteborg	  	   	  344	  351	  	  	  	  	  
11	   STS	  Student	  Travel	  Schools	  	   	  312	  464	  	  	  	  	  
12	   Detur	  Sweden	   	  270	  696	  	  	  	  	  
13	   Langley	  Travel	   	  221	  416	  	  	  	  	  
14	   Swanson's	  Travel	  	   	  203	  805	  	  	  	  	  
15	   Golf	  Plaisir	  	   	  201	  841	  	  	  	  	  
16	   Inca	  Tours	  	   	  201	  701	  	  	  	  	  
17	   Turkietresor	  i	  sverige	  	   	  174	  815	  	  	  	  	  
18	   Hansen	  Event	  &	  Conference	  	   	  148	  779	  	  	  	  	  
19	   Jorden	  Resor	  	   	  146	  372	  	  	  	  	  
20	   Rolfs	  Flyg-‐	  &	  Bussresor	  	   	  135	  887	  	  	  	  	  
21	   Bengt-‐Martins	  	   	  125	  577	  	  	  	  	  
22	   Bokningsbolaget	  	   	  122	  533	  	  	  	  	  
23	   Ringarums	  Busstrafik	  	   	  121	  756	  	  	  	  	  
24	   Scandorama	  *	   	  105	  461	  	  	  	  	  
25	   Lotus	  Travel	  Holding	  	   	  105	  153	  	  	  	  	  
26	   Smålandsbussen	  	   	  104	  995	  	  	  	  	  
27	   Sydafrikaresor	  	   	  103	  533	  	  	  	  	  
28	   Select	  Travel	  	   	  102	  716	  	  	  	  	  
29	   Jambo	  Tours	  	   	  99	  657	  	  	  	  	  
30	   EF	  Education	  	   	  96	  342	  	  	  	  	  
31	   Scandjet	  	   	  88	  409	  	  	  	  	  
32	   Lime	  Travel	   	  86	  290	  	  	  	  	  
33	   Nortlander	  Tours*	   	  80	  742	  	  	  	  	  
34	   Spring	  Time	  Resor	  	   	  79	  300	  	  	  	  	  
35	   Travel	  Service	  I	  Göteborg	   	  77	  346	  	  	  	  	  
36	   Ölvemarks	  Holiday	  	   	  68	  099	  	  	  	  	  
37	   Kroatienspecialisten	  	   	  67	  962	  	  	  	  	  
38	   East	  On	  Travel	  	   	  64	  988	  	  	  	  	  
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39	   Kina	  Resor	  	   	  64	  142	  	  	  	  	  
40	   UCPA	  Resor	  	   	  63	  571	  	  	  	  	  
41	   Lion	  Alpin	   	  62	  202	  	  	  	  	  
42	   My	  Planet	  Sweden	  	   	  61	  398	  	  	  	  	  
43	   Hummingbird	  	   	  56	  022	  	  	  	  	  
44	   Gotlandsresor	   	  54	  835	  	  	  	  	  
45	   Eurotravel	  Sports	   	  53	  072	  	  	  	  	  
46	   Springconf	   	  52	  926	  	  	  	  	  
47	   Jörns	  Resor	  	   	  52	  435	  	  	  	  	  
48	   Contrast	  	   	  51	  257	  	  	  	  	  
49	   Eriks	  Of	  Sweden	  	   	  50	  644	  	  	  	  	  
50	   Grand	  Produktions	  	   	  48	  132	  	  	  	  	  
51	   LA	  Travel	  	   	  46	  855	  	  	  	  	  
52	   Vulkan	  Resor	  	   	  45	  449	  	  	  	  	  
53	   Tjörnarps	  Buss	   	  45	  040	  	  	  	  	  
54	   Erlings	  Resor	  	   	  44	  259	  	  	  	  	  
55	   Specialresor	  	   	  44	  200	  	  	  	  	  
56	   Icland	  Explorer	  	   	  43	  913	  	  	  	  	  
57	   Steve	  Perryman	  Sport	  Travel	  	   	  43	  912	  	  	  	  	  
58	   Olika	  Sportresor	  	   	  43	  353	  	  	  	  	  
59	   Acompany	  Sweden	  	   	  43	  300	  	  	  	  	  
60	   Inventus	  International	  Travel	  	   	  43	  159	  	  	  	  	  
61	   Australien	  Resor	  	   	  42	  182	  	  	  	  	  
62	   Kulu	  Resebyrå	  	   	  41	  202	  	  	  	  	  
63	   Blueberry	  World	  Wide	  Språkresebyrå	  	  	   	  37	  109	  	  	  	  	  
64	   Sport	  International	  	   	  36	  450	  	  	  	  	  
65	   Äventyrsresor	  	   	  36	  344	  	  	  	  	  
66	   Favorit	  Kultur	  och	  Temaresor	  	   	  36	  061	  	  	  	  	  
67	   Escape	  Travel	  Sweden	  	   	  35	  538	  	  	  	  	  
68	   Prima	  Travel	  	   	  35	  237	  	  	  	  	  
69	   Rosa	  Bussarna	  	   	  34	  445	  	  	  	  	  
70	   Kenzan	  Tours	  	   	  34	  195	  	  	  	  	  
71	   Gruppresor	  	  i	  Värmland	   	  34	  135	  	  	  	  	  
72	   First	  Class	  Travel	  	   	  33	  254	  	  	  	  	  
73	   Grand	  Travel	  Group	   	  31	  478	  	  	  	  	  
74	   G&o	  Sport	  Travel	  	   	  30	  816	  	  	  	  	  
75	   Birdie	  Golf	  Tours	  	   	  30	  745	  	  	  	  	  
76	   Tour	  Pacific	  	   	  30	  734	  	  	  	  	  
77	   Wasa	  Global	  	   	  29	  661	  	  	  	  	  
78	   Here	  We	  Go	  Sport	  	   	  29	  672	  	  	  	  	  
79	   Reseproducenten	  	   	  28	  495	  	  	  	  	  
80	   Björk	  och	  Boström	  Sportresor	  	   	  27	  007	  	  	  	  	  
81	   Tur	  &	  Retur	  Resebyrå	  	   	  24	  504	  	  	  	  	  
82	   Afro-‐	  Caribbean	  Travel	  	   	  23	  271	  	  	  	  	  
83	   Thailand	  Sawadee	  Resor	  	   	  23	  208	  	  	  	  	  
84	   Islandia	   	  23	  085	  	  	  	  	  
85	   Brasilienexperten	  	   	  22	  251	  	  	  	  	  
86	   Nordic	  Sea	  Angling	  	   	  22	  204	  	  	  	  	  
87	   Golf	  Joy	  Travel	  	   	  22	  108	  	  	  	  	  
88	   Perssons	  Resor	  	   	  21	  880	  	  	  	  	  
89	   Weekendresor	  i	  Europa	  	   	  21	  791	  	  	  	  	  
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90	   Framtidsresor	  	   	  21	  758	  	  	  	  	  
91	   Trackers	  	   	  21	  647	  	  	  	  	  
92	   Wi-‐Resor	   	  21	  603	  	  	  	  	  
93	   Phoenix	  Sweden	  	   	  21	  167	  	  	  	  	  
94	   Thabela	  Travel*	   	  20	  088	  	  	  	  	  
95	   Alpine	  Legends	  	   	  19	  861	  	  	  	  	  
96	   Scuba	  Travel	  International	  	   	  19	  535	  	  	  	  	  
97	   svensk-‐	  Kinesiska	  Resebyrån	  	   	  19	  118	  	  	  	  	  
98	   Golf	  Tours	  Scandinavia	  	   	  19	  030	  	  	  	  	  
99	   Fieldwood	  Travel	  	   	  18	  804	  	  	  	  	  

100	   Contour	  Air	  	   	  18	  786	  	  	  	  	  

	  
Källa:	  (Myrberg,	  2015)	  	  	  

	   

Bilaga 2.  
 

 

Strukturerad Intervju  
 
Researrangör :  
 
Intervjuperson:    
 
Position på företaget:  
 
 
Bakgrundsfrågor 
  
Hur många resenärer har ni per år?   
 
När började ni med att erbjuda klimatkompensering?  
 
Varför började ni erbjuda klimatkompensering?  
 
Intervjufrågor  
 
1.  Hur stor andel av era resenärer väljer att klimatkompensera?  

 
2. Har antalet som väljer att klimatkompensera ökat sedan starten?  
 
Ja, med hur mycket?____________  Nej   Ingen förändring 
 

Jakob Hagström  
UmeåUniversitet 
Turismprogrammet 
Examensarbete  
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Minskat  
 
3. Upplever NI att det är viktigt för era resenärer att ni kan erbjuda dem hållbara 
resealternativ?  
 

Inte alls viktig     Mycket Viktig 
  

1 2 3 4 5 
 
4.  Vad är det viktigaste man kan göra tycker NI, för att resa klimatsmart? 
 
5. Vilka fördelar (förutom att det är bra för miljön) finns det med att erbjuda kunden 
att klimatkompensera?   

 
Ekonomiska fördelar    Ja Nej Vet ej   
Marknadsförings fördelar     Ja  Nej  Vet ej   
Konkurrens fördelar    Ja  Nej   Vet ej  

 
Andra fördelar?  
•   

•   

 
 
6. Hur mycket tid och resurser lägger ni ner för att fler av era kunder ska 
klimatkompensera?   
 

Ingen tid/resurser      Mycket tid/resurser 
   
  1 2 3 4 5 

Varför? 
 
7. Upplever ni som researrangör att ni kan påverka era kunder att 
klimatkompensera?  
 

Vi kan inte påverka     Vi har en stor påverkan   
 
   1 2 3 4 5 
 

Varför? 
 
8. Skulle ni kunna tänka er att göra det obligatorisk för era resenärer att 
klimatkompensera? (Tex lägga till det i priset)  

 
Ja   Nej    Till viss del  

 
 
Varför?  
 
9. Vilka är de främsta anledningarna tror ni till att inte fler väljer att 
klimatkompensera för sina resor hos er?  Ge exempel.  
 
Jag vill avsluta med att tacka för din medverkan. Med vänlig hälsning, Jakob  
 


