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1. Inledning  
Jag får alltid en liten bekymmersrynka om någon säger flygresor och alltså särskilt om någon säger på ett lätt-
sinnigt sätt att – ja men vi ska åka till Kanarieöarna på två veckor. Då blir det väldigt djup rynka liksom och 
det blir ännu värre om man ska åka till Thailand eller något annat ställe helt obetänkt på ett rutinmässigt sätt. 
Ja bekymret kommer av att alltså vi har inte utrymme att fortsätta att obetänksamt resa med flyget. (I7) 

Ovanstående citat kommer från en av respondenterna till föreliggande studie. Hennes bekymmer 

kommer ifrån att varje flygresa som görs idag bidrar till den globala uppvärmningen och därför 

anser hon att vi inte kan fortsätta att flyga på det sätt som sker för närvarande. I takt med att an-

talet flygresor ökar, ökar även flygets utsläpp av växthusgaser vilket därmed bidrar till klimatför-

ändringar. Klimatförändringar sker globalt och regionalt i världen. Dessa förändringar har skett 

till stor del på grund av ökade nivåer av koldioxid i atmosfären som kommer från användandet av 

fossila bränslen.1 Flygbränslet som gör det möjligt för allt fler människor att resa består idag av 

just fossila bränslen och det är genom detta som flyget medverkar till den globala uppvärmningen 

som på sikt kan komma att påverka många människors livssituationer. Om jordens medeltempe-

ratur fortsätter att stiga kommer vi med största sannolikhet drabbas av mer extrema väderförhål-

landen och höjda havsnivåer.                                                                 

Vi har ett särskilt intresse i att undersöka detta då vi själva är miljömedvetna men vårt intresse av 

att resa samt vår framtida yrkesroll som biståndsarbetare kan innebära att vi kommer att flyga. 

Därmed bidrar vi till den globala uppvärmningen trots vår kunskap om flygets klimatpåverkan. 

Då det finns ett stort intresse för att resa till avlägsna platser behöver forskning tillämpas för att 

förklara vad det är som gör att fler flyger trots ökad vetskap om flyget klimatpåverkan. Studier 

om människors flygvanor och attityder till flygresor och flygets klimatpåverkan har gjorts tidigare. 

Forskningen har kommit fram till att människor, även miljömedvetna personer, fortsätter att 

flyga trots att de vet om att deras flygresa får negativa konsekvenser för jordens klimat.2 Det finns 

dock ingen tidigare forskning som undersöker hur personer som är engagerade för klimatet för-

håller sig till att flyga. Denna studie ämnar därför kartlägga klimatengagerade personers syn på 

flygresor och dess klimatpåverkan och undersöka om respondenterna i studien har samma för-

hållningssätt till flyget som det som har framkommit i forskning om flygresenärer i allmänhet. 

Kanske skiljer sig dessa klimatengagerade personer från de människor som har deltagit i tidigare 

undersökningar genom att ha andra uppfattningar om flygresande och kanske ha ändrat på sina 

flygvanor på grund av flygets klimatpåverkan. 

                                                        
1 Oxford Dictionaries 2013 
2 Hares m.fl. 2010 s. 467, 472 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur medlemmar i Naturskyddsföreningens Klimatnät-

verk förhåller sig till flygresor och flygets klimatpåverkan.  
 

• Hur beskriver respondenterna sin syn på flygresor?  

• Hur uppfattar respondenterna omgivningens flygvanor och inställning till flyget? 

• Hur beskriver och motiverar respondenterna sina flygvanor och vad påverkar deras val att 

flyga eller inte flyga?  

• Vilka åtgärder anser respondenterna behövs för att minska flygets klimatpåverkan och 

vem anser de har ansvaret för att detta sker? 

1.2 Begreppsförklaring och definitioner 

Flygresor, flyget, att flyga syftar i denna studie på linjetrafik, passagerarflyg samt charterflyg. Inrikes- 

och utrikesflyg ingår också i begreppen. Därmed ingår inte flygpost, flygfrakt och militärflyg i 

denna undersökning.  

Attityder definieras i föreliggande studie som bestående positiva eller negativa uppfattningar om 

en person, ett objekt eller problem.3  

Klimatengagerad person definieras i denna studie som någon som aktivt valt att gå med i en organi-

sation som arbetar med klimatfrågan och som anser att klimatfrågan är en viktig fråga för dagens 

samhälle. Stern delar upp miljövänligt beteende i olika typer varav en är environmental activism. En-

ligt Stern definieras environmental activism som att man är miljöengagerad, genom att exempelvis 

vara med i miljöorganisationer och delta i demonstrationer.4 I denna studie används Sterns defi-

nition på miljöengagerad men vi använder ordet klimatengagerad istället då respondenterna är 

engagerade i klimatfrågan och medlemmar i Naturskyddsföreningens Klimatnätverk. 

Miljövänligt beteende definieras i denna studie utifrån Sterns private-sphere environmentalism och innefat-

tar miljövänliga åtgärder som sker i privatlivet och hemmet, exempelvis konsumtionsbeteende 

och avfallshantering.5   

Miljömedvetenhet definieras i denna studie som när en person har en kunskap om vilka konsekven-

ser deras handlingar har på miljön. 

                                                        
3 Kollmuss & Agyeman 2002 s. 252 
4 Stern 2000 s. 409, 421 
5 Stern 2000 s. 409, 421 
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2. Bakgrund 

2.1 Flygets klimatpåverkan 

Intresse för flygets påverkan på klimatet har varit på den globala agendan sedan 1990-talet. År 

1998 publicerades European assessment of the atmospheric effects of aircraft emissions och 1999 publicerade 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Aviation and the Global Atmosphere. IPCCs 

rapport blev en milstolpe då den för första gången på ett heltäckande vis presenterade och ut-

vecklade vetenskapen om hur flyget påverkar klimatet. Den anses fortfarande vara en viktig refe-

renspunkt i dagens forskning.6 Dock gjordes undersökningar om flygets utsläpp redan på senare 

delen av 1960-talet samt början på 1970-talet.  Forskarna var oroliga för att flygets utsläpp av 

kväveoxider (NOx) påverkade ozonskiktet, eftersom Europa och USA utvecklade supersoniska 

flygplansflottor som skulle flyga i stratosfären. Under samma period ökade även intresset av att 

undersöka effekterna av subsoniska flyg som flög i övre troposfären och undre delen av strato-

sfären. Det forskarna kunde utläsa av undersökningarna var att flygets utsläpp av kväveoxider 

gjorde att ozon (O3), när det förekommer i övre troposfären och undre stratosfären, också är en 

kraftfull växthusgas. Mycket forskning om flygets klimatpåverkan har skett sedan IPCCs rapport 

1999, dock har fokus ändrats från att forska om flygets klimatpåverkan till hur minskningen av 

flygets klimatpåverkan ska gå till.7 

Flygplanens utsläpp av koldioxid är en bidragande faktor till global uppvärmning, men utsläppen 

från flygplan innehåller förutom koldioxid (CO2) andra ämnen som är skadliga för klimatet. Kvä-

veoxider, sotpartiklar och vattenånga har också en värmande effekt på klimatet. En värmande 

effekt har även de kondensationsslingor som bildas utefter flygplanen. Kondensationsslingorna 

bildas av partiklar från utsläppen samt vattenånga som sedan fryser. Dessa kondensationsslingor 

sprider ut sig och blir till flygplansframkallade cirrusmoln, så kallade AIC (Aviation Induced 

Cloudiness). Cirrusmolnen från kondensationsslingorna har också en värmande effekt på atmo-

sfären. Det är dock mer osäkert huruvida utsläppspartiklarna i dessa cirrusmoln påverkar atmo-

sfären. Av den mänskliga påverkan på klimatet står flyget för 3,5 %, framförallt genom utsläpp av 

koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) samt kondensationsslingor, och det beräknas att det 

kommer uppgå till cirka 5 % år 2050. Av världens samlade koldioxidutsläpp står flygindustrin för 

mellan 2 % - 2,5 %.8 Inom EU25 har det internationella flygets andel koldioxidutsläpp ökat årlig-

                                                        
6 Lee m.fl. 2009 s. 3521  
7 Lee 2009 s. 27f 
8 Lee 2009 s. 28, 34 
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en med cirka 4,5 % sedan 1990.9  

Trots att efterfrågan på flygresor ökat kraftigt de senaste åren har inte flygets utsläpp ökat i 

samma takt på grund av teknisk utveckling och bättre laststrategier.10 För att indirekt minska kli-

mateffekterna av flygets utsläpp kan flygresenärer klimatkompensera. En del flygbolag och flyg-

platser erbjuder möjligheten att kompensera för de utsläpp flyget gör under resan.11 Klimatkom-

pensering betyder att en resenär betalar för att väga upp resans utsläpp genom att pengarna går 

till exempelvis trädplanteringsprojekt, där träden tar upp koldioxid. Trädplanteringsprojekt var 

det som i starten av klimatkompensering dominerade, men idag finns det en mångfald av ut-

släppsreducerande projekt. De områden som finns inom klimatkompenseringsprojekten är föru-

tom skogsbruk bland annat förnybar energi, infångning av metan och effektivisering av energi-

förbrukning. Kompensering för flygets utsläpp sker då någon annanstans och inte alltid där man 

flyger. Att kompensera för utsläpp genom att betala extra för flygresan är frivilligt och det finns 

inte något regelverk att följa. Att klimatkompensera anses vara ett sätt för företag att förbättra sin 

profil utåt, men även för privatpersoner att etiskt motivera sin flygresa.12  

2.2 Globalisering och trender inom flygindustrin 

I takt med ökad globalisering i världen ökar även mobiliteten bland individer, främst från väst-

världen. Men det har på senare år visat sig att internationella flygresor ökar bland den indiska och 

kinesiska befolkningen. Endast 2 % - 3 % av världens befolkning uppskattas flyga mellan två län-

der, därmed kommer flygets klimatpåverkan från ett litet antal människor i världen.13 Antalet pas-

sagerare per år förväntas öka med 4,7 % de kommande 20 åren och antalet flygfrakter förväntas 

öka med 4,9 %.14 Därmed uppstår en konflikt mellan ambitioner att minska koldioxidutsläpp och 

den ökade efterfrågan som flygindustrin ställs inför. De senaste 20 åren har flygresor gått från att 

vara något lyxigt som bara rika grupper i samhället har kunnat ta del av till att vara en relativt bil-

lig form av transport för en stor del av befolkningen i de industrialiserade länderna.15 Globali-

seringen har gjort att människors kontaktnät har utvidgats över världen och ökat behovet samt 

möjligheten att flyga.16 De motiv och trender till att flyga som har växt fram är att allt fler besöker 

                                                        
9 Bows, Anderson & Footitt 2009 s. 93 
10 Lee 2009 s. 30, 33 
11 van Birgelen m.fl. 2011 s. 125 
12 Broderick 2009 s. 329, 335 
13 Gössling m.fl. 2009a s. 131 
14 Airbus 2012 s. 9 
15 Gössling m.fl. 2009a s. 131 
16 Airbus 2012 s. 46 
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vänner och familj utomlands, har ett andra hem på en exotisk plats, fler affärsresor, långflyg för 

korta semestrar samt lågprisflyg.17  

År 2007 reste cirka 150 miljoner passagerare med lågprisflyg inom Europa. Lågprisflyg har varit 

en stor del av ökningen inom internationella flygresor då billiga flygresor uppmuntrar fler männi-

skor att flyga istället för att välja andra transportmedel. De som tidigare inte hade råd att flyga har 

nu möjlighet att resa med lågprisflyg. Utvecklingen av lågprisflyg de senaste åren har ändrat flyg-

resenärers rörelsemönster. Länder och städer som turister tidigare inte besökt har blivit populära 

turistmål. Den största gruppen passagerare på lågprisflyg är unga som flyger för att träffa vänner 

och familj eller på semester. Lågprisflyget har varit en framgångssaga för flygindustrin men för 

klimatet är det förödande.18 Antalet lågprisflyg och mindre flygplan kommer, enligt Airbus, att 

fördubblas fram till 2031. Över hälften kommer att vara nya farkoster för att möta den ökade ef-

terfrågan på flygresor och resterande kommer ersätta äldre farkostmodeller.19 

Antalet flygresor per capita i Sverige är sex gånger högre än det globala genomsnittet.20 Det har 

skett en stadig ökning av passagerare. Antalet passagerare som landade inom linjefart och charter-

trafik på svensk mark 1971 uppgick till 4,9 miljoner, inrikes- och utrikes flyg inkluderat. År 2011 

uppgick antalet passagerare till cirka 30 miljoner. 6,9 miljoner passagerare landade med inrikesflyg 

och 23 miljoner med utrikesflyg. Större delen av ökningen har ägt rum sedan mitten på 1980-

talet.21 Världsluftfarten har sett en ökning på 2 miljarder passagerare (2010) sedan 1975.22 Det har 

förekommit externa faktorer som har resulterat i minskat antal passagerare, dock bara tillfälligt. 

Dessa faktorer är exempelvis terroristattackerna mot World Trade Center den 11 september 

2001, Gulfkriget 1990-1991, finanskrisen 2008, samt SARS- utbrottet 2003. Dessa händelser till 

trots så ökade antalet passagerare totalt sett med 53 % mellan 2000-2011. Det här är ett tecken på 

att ”people definitely want and need to fly”23 enligt Airbus. En minskning av antalet passagerare 

förväntas dock i den närmsta framtiden på grund av Eurozonkrisen.24  

 

                                                        
17 Gössling m.fl. 2009a s. 131f, 146f  
18 Nilsson 2009 s. 121ff, 125f 
19 Airbus 2012 s. 62 
20 Åkerman 2012 s. 91 
21 Trafikanalys 2011a 
22 Trafikanalys 2011b 
23 Airbus 2012 s. 46 
24 Airbus 2012 s. 46, 49 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Flygresenärers attityder och flygvanor 

Forskning om flygresenärers attityder och syn på flygets klimatpåverkan har till stor del före-

kommit sedan början på 2000-talet. Undersökningarna som presenteras i detta avsnitt har utförts 

i Västeuropa, Nya Zeeland och Hong Kong. Becken utförde sina undersökningar i Nya Zeeland, 

McKercher m.fl. gjorde sin undersökning i Hong Kong medan resterande forskare gjorde sina 

undersökningar i Västeuropa.25  

En av de allra tidigaste studierna om hur flygresenärer ser på flygets klimatpåverkan och deras 

attityd till det, är Beckens undersökning ”How tourists and tourism experts perceive climate 

change and carbon-offsetting schemes”.26 Becken undersöker vilka insikter turister har om kli-

matförändringar och vilken attityd de har till att klimatkompensera genom plantering av träd. 

Becken noterar att det finns väldigt lite fakta om turisters medvetenhet om deras flygresors kli-

matpåverkan samt att inga studier har gjorts gällande turisters vilja att kompensera för sina ut-

släpp.27  

Genom sin undersökning kom Becken fram till att turister ser klimatförändringar som något om 

hotar turism, men inte att turism bidrar till klimatförändringar. Dock var ungefär hälften av in-

formanterna villiga att klimatkompensera genom trädplantering. Av de turister som ansåg att tur-

ism på något sätt hade kopplingar till klimatförändringar och som var villiga att klimatkompen-

sera, uppgav många att de kände en slags skuld över att flyga. Att klimatkompensera genom träd-

plantering var ett sätt att undvika skuldkänslorna. Becken diskuterar hur turister underskattar flyg-

resors klimatpåverkan på grund av att de ofta kopplar ihop resor med positiva upplevelser. Vi-

dare drar Becken paralleller mellan turisters attityder och beteenden och begreppet Tradegy of the 

Commons, det vill säga fenomenet då människor agerar för egennytta, även om den skadar sam-

hället i stort. Becken kom även fram till att kunskapen och medvetenheten om flygets klimatpå-

verkan var låg.28 Forskning som har publicerats under senare år visar dock på en ökad medveten-

het om flygets klimatpåverkan hos flygresenärer.29   

Flera forskare har undersökt inkonsekvenser mellan attityder och beteende hos flygresenärer och 

kommit fram till att det finns ett attitude – behaviour gap. En studie av Hares m.fl., publicerad 2010, 
                                                        
25 Becken 2004, 2007; McKercher m.fl. 2010 
26 Becken 2004 s. 334f 
27 Becken 2004 s. 333 
28 Becken 2004 s. 340f 
29 Cohen & Higham 2011a s. 333; Gössling m.fl. 2009b s. 17; Hares m.fl. 2010 s. 472 
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undersökte vad turister från Storbritannien har för insikt om flygresors påverkan på klimatet samt 

i vilken grad klimatförändringar tas i åtanke när flygresor planeras. Slutligen undersökte forskarna 

även om det finns några särskilda hinder för att flygresenärer ska välja att resa på ett sätt som har 

mindre klimatpåverkan.30 Resultatet visade att trots att många av deltagarna insåg att deras flygre-

sor hade en negativ inverkan på klimatet fanns det ingen som valde att flyga mindre eller använda 

miljövänligare transportalternativ för att minska sin klimatpåverkan. Klimatpåverkan var inte på 

något sätt en faktor när flygresenärerna tog beslut om sina semesterresor. Den allra viktigaste fak-

torn för dem under planering av utlandsresor var kostnaden och att ta sig lång bort med minsta 

möjliga restid. Bland vissa fanns till och med en tendens till att vilja flyga oftare på grund av att 

klimatförändringar skulle begränsa möjligheten till att flyga i framtiden. Deltagare resonerade att 

det är bättre att resa nu, när det är billigt och möjligheten finns, än att resa senare eftersom kli-

matförändringar då kan sätta stopp för många flygresor.31  

Enligt Hares m.fl. finns det tre huvudsakliga anledningar som hindrar flygresenärer från att an-

vända transportmedel med mindre klimatpåverkan än flygresor. Resenärer anser att det inte finns 

något realistiskt alternativ till att flyga. Detta får dem att känna att de inte har något annat val än 

att resa med flyg. För deltagarna i studien var semester något viktigt och de var därmed motsträ-

viga till att förändra sina flygvanor på grund av flygets klimatpåverkan.  Det sista hindret för flyg-

resenärer är att de inte anser sig ha personligt ansvar för den klimatpåverkan en flygresa innebär. 

Ansvar ansågs ligga hos regeringar, flygbolag och företag istället för hos den enskilde individen. 

Deltagarna i undersökningen uttryckte åsikten att ändrade flygvanor på individnivå var för obe-

tydliga för att vara till någon nytta.32  

Även andra forskare har kommit fram till att flygresenärer upplever att en förändring av de egna 

flygvanorna är obetydliga för att minska flygets klimatpåverkan. Forskarna kom även fram till att 

flygresenärerna ansåg att det inte var deras ansvar att minska flygets klimatpåverkan. Ansvaret för 

minskningen anses ligga på regeringar, flygindustrin och näringslivet.33 I Hares m.fl. undersökning 

visade det sig även att flygresenärerna ansåg att det var deras rättighet att flyga och att man inte 

kunde inskränka på deras frihet att resa.34 Överlag har majoriteten av tidigare studier kommit 

fram till att flygresenärer inte kan tänka sig att flyga mindre för att minska flygets klimatpåverkan 

och detta gäller även de resenärer som har kunskap om hur flyget påverkar klimatet. Men flygre-

                                                        
30 Hares m.fl. 2010 s. 466f 
31 Hares m.fl. 2010 s. 468f 
32 Hares m.fl. 2010 s. 471f 
33 Becken 2007 s. 360; Lassen 2010 s. 739; Barr m.fl. 2010 s. 480 
34 Hares m.fl. 2010 s. 467 
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senärerna kan tänka sig att ändra till ett miljövänligt beteende på hemmaplan istället.35 McKercher 

m.fl. kom fram till slutsatsen i sin kvantitativa undersökning “Achieving voluntary reductions in 

the carbon footprint of tourism and climate change” att det är de som flyger mest som också är 

minst positiva till att minska på sitt flygresande.36 Hos de som flyger i arbetet (affärsresor) menar 

en del av de flygresenärerna att det inte finns något alternativ till att flyga även om det gäller resor 

inom Skandinavien. Detta kom Lassen fram till i sin artikel ”Environmentalist in business class: 

An analysis of air travel and environmental attitude.” Gössling m.fl. kom fram till att det är de 

som flyger inom sitt arbete som främst skulle vilja minska sitt flygande, men att de känner att de 

inte kan påverka det. Det kan belysas med ett citat av en av flygresenärerna ”’I would say yes but 

my boss would say no.’”37  

3.2 Miljömedvetna personers attityder och flygvanor 

Forskning som handlar om miljömedvetna personers åsikter och attityder till flyget är sparsamt 

förekommande. Tidigare forskning har fokuserat på potentiella flygresenärers attityder till flyg 

och flygvanor samt flygets klimatpåverkan. Därmed har forskningen inte grundat sitt urval på 

graden av engagemang för klimatet och miljön. Men i forskarnas resultat har de skiljt på miljö-

medvetna personer och personer som inte är miljömedvetna. Begrepp som forskningen använder 

för att beskriva miljömedvetna respondenter är pro-environmental behaviour.38  Hur de har definierat 

dessa begrepp är otydligt och det är också otydligt på vilket sätt och i vilken grad som responden-

terna uttryckt miljömedvetenhet. 

I artikeln ”’A holiday is a holiday’: practicing sustainability home and away” kom Barr m.fl. fram 

till att en del flygresenärer inte ser sin klimatpåverkan genom flygresor som ett problem då de var 

miljömedvetna i hemmet.39 Liknande slutsats har även andra forskare kommit fram till då flygre-

senärerna tyckte att det var acceptabelt att flyga då de handlade miljömedvetet hemma till exem-

pel genom att återvinna, minska sin energiförbrukning och minska användandet av plastpåsar.40 

Samtidigt som flygresor har visat sig bidra till att en del flygresenärer känner skuldkänslor, finns 

det de resenärer som kopplar bort att deras flygresa påverkar klimatet från deras normala attityd 

till miljöfrågor, för att inte behöva känna skuld.41 Enligt Becken är de som känner skuld över att 

                                                        
35 Becken 2007 s. 363; Cohen & Higham 2011b s. 101; Hares m.fl. 2010, s. 469, 472 
36 McKercher m.fl. 2010 s. 313 
37 Gössling m.fl. 2009b s. 9 
38 Hares m.fl. 2010 s. 467 
39 Barr m.fl. 2010 s. 480 
40 McKercher m.fl. 2010 s. 307; Cohen & Higham 2011a s. 330 
41 Lassen 2010 s. 740 
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flyga miljömedvetna flygresenärer. För att minska skuldkänslan klimatkompenserar de för sina 

flygresor.42 Detta stöds av andra forskare varav en också delat in de som klimatkompenserar för 

sina flygresor i två kategorier; flygresenärer som klimatkompenserar för att undvika skuldkänslor 

och flygresenärer som kompenserar för de anser att det är det rätta att göra.43  

En annan undersökning som publicerades 2013 av Kroesen, ”Exploring people’s viewpoints on 

air travel and climate change: understanding inconsistencies”, ämnade förklara eventuell inkonse-

kvens mellan attityder och beteende när det kommer till att flyga och kunskapen om flygets kli-

matpåverkan. Det visade sig att äldre personer agerar mer miljövänligt eftersom de är medvetna 

om flygets klimatpåverkan och har minskat sitt flygande eller helt slutat att flyga på grund av det. 

Kroesen menar att deras attityder och beteende är integrerade med varandra och integration var 

en av sju faktorerna som Kroesen delade in respondenterna i. Förutom integration var de andra 

faktorerna ignorans, förnekelse, nödvändighet, skuldkänslor samt att det är en livsstil att flyga och man 

har rätt till att unna sig det. De respondenter som kände skuldkänslor när de flög hade miljövän-

liga attityder. Deras enda strategi för att försona sin miljövänliga attityd med sitt beteende, i detta 

fall att flyga, var att känna skuld över sitt flygande. De som ignorerar flygets klimatpåverkan är 

inte miljömedvetna i särskilt stor utsträckning. I Kroesens undersökning framkom också att flera 

respondenter anser att flygresor ingår i deras livsstil och att de har rätt att unna sig en semester-

resa. De fanns även de respondenter i undersökningen som anser att det är en nödvändighet att 

flyga. De ser främst affärsresor som något som inte går att undvika vilket gör att de inte kan för-

ena sina miljövänliga attityder med sitt beteende.44  

Forskningen som har utförts har därmed inte fokuserat på miljömedvetna personers syn på flyget 

men det har kommit fram i undersökningarna att det finns flygresenärer som är miljömedvetna 

men det påverkar inte deras flygvanor.45 Forskningen om människors syn på flygresor har bland 

annat kommit fram till slutsatsen att de finns ett attitude-behaviour gap, även kallat value-action gap, 

alltså att de attityder en flygresenär har till flygets klimatpåverkan inte stämmer överens med den-

nes flygvanor.46  

 

                                                        
42 Becken 2004 s. 342 
43 Mair 2011 s. 226 
44 Kroesen 2013 s. 279-282 
45 Hares m.fl. 2010 s. 472 
46 Kroesen 2013 s. 272 
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Teorier och teoretiska begrepp i forskningen 

Varför miljömedvetna attityder inte övergår i miljömedvetna handlingar är något som har under-

sökts utförligt med en rad teorier som försöker förklarade detta fenomen som följd.47  Begreppen 

attitude-behavior gap och value-action gap har varit en del av forskarnas teoretiska utgångspunkter i 

flera undersökningar. Ett flertal forskare har dock använt sig av fler teoretiska utgångspunkter. 

Hares m.fl. anser att det inte räcker med en teori för att förklara flygresenärers attityder och bete-

ende. Istället måste flera teorier och teoretiska begrepp med en utgångspunkt inom psykologi och 

sociologi användas samtidigt.48 Några av de teorier som nämns inom forskningen är Theory of 

Planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory och Tradgedy of the Commons.49 Hares m.fl. förklarar 

bland annat gapet mellan miljövänliga attityder och beteende med Diekmann och Preisendörfers 

the low-cost hypothesis.50 The low-cost hypothesis är det teoretiska begrepp som kommer att vara det teo-

retiska ramverk som används i föreliggande undersökning då det har förekommit i tidigare forsk-

ning och för att se om hypotesen även gäller för klimatengagerade personer.  

4.2 The Low-cost Hypothesis 

Miljövänliga attityder har varierande, oftast liten, effekt på miljövänligt beteende. Det kan tyckas 

vara oväntat att personer inte lever i samspel med sina åsikter. Diekmann och Prisendörfer för-

klarar detta med the low-cost hypothesis.51 Ekonomiska incitament har visat sig vara mer betydelse-

fulla för att uppmuntra miljövänligt beteende och handlande hos människor än konsekvenserna 

av att ha en miljövänlig attityd. I Italien, till exempel, höjdes skatten på plastpåsar och därmed 

minskade användandet av de påsarna. Det är dock inte bara ekonomiska styrmedel som påverkar 

beteende. Vid val av transportmedel påverkar, förutom priset, bland annat även transportmedlets 

komfort och hur lång tid det tar att ta sig från och till olika platser.52 

För the low-cost hypothesis är begreppet kostnad centralt. Hypotesen väver samman betydelsen av 

ekonomiska faktorer tillsammans med om olika handlingar uppfattas som besvärliga, obekväma 

och kräver någon form av uppoffring (inconvenience). Detta definierar teorins begrepp kostnad. 

Enligt Diekmann och Preisendörfer är denna typ av beteendekostnad ett nyckelbegrepp vid för-

                                                        
47 Kollmuss & Agyeman 2002 s. 241-242 
48 Hares m.fl. 2010 s. 467 
49 Hares m.fl. 2010 s. 468f, 472; Becken 2004 s. 340f; McKercher m.fl. 2010 s. 301 
50 Hares m.fl. 2010 s. 468 
51 Kollmuss & Agyeman 2002 s. 252 
52 Diekmann & Preisendörfer 2003 s. 441f 
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klarandet av sambanden mellan attityder och beteenden. Hypotesen beskriver hur miljövänligt 

beteende tillämpas när kostnaden för beteendet är lågt, bekvämt och med lite besvär. Om kost-

naden är låg är det lättare att överföra sina miljövänliga attityder till ett miljövänligt beteende. Om 

kostnaden är hög och handlingen anses besvärlig kommer inte oro för miljön att övergå i miljö-

vänliga attityder och beteende. Detta gör att Diekmann och Presendörfer förväntar sig en högre 

korrelation mellan oro för miljö och miljövänligt beteende i situationer med låga så kallade kost-

nader. När Diekmann och Preisendörfer prövade sin hypotes utgick de från beteende kopplat till 

fyra variabler: återvinning, shopping, energi- och vattenanvändning/sparande och trans-

port/mobilitet. Diekmann och Presiendörfer bedömde återvinning och shopping som beteenden 

med typiskt låg kostnad och energisparande och transportval som hörande till högkostnadsbete-

enden.53  

4.2.1 Hög- och lågkostnad  
En lågkostnadssituation (low-cost situation) definieras alltså som när ett beteende anses bekvämt 

och enkelt och när kostnaden för beteendet är relativt lågt. Återvinning är ett exempel på en låg-

kostnadssituation då återvinning för det mesta är en enkel miljövänlig handling som även har en 

låg kostnad. Diekmann och Presiendörfers resultat från sin undersökning bekräftar hypotesen. 

Deras resultat visade att för majoriteten är kostnaden för att återvinna låg, både ekonomiskt och 

gällande besvärlighet och endast en minoritet valde att inte återvinna. Därmed är relationen mel-

lan miljövänlig attityd och beteende tydlig vid en lågkostnadssituation.54   

En högkostnadssituation (high-cost situation) är till exempel val av transportmedel, som att välja 

att köra bil eller flyga mindre.55 Diekmann och Preisendörfer undersökte hur personer ställde sig 

till att köra bil eller åka med kollektivtrafik till arbetet. Majoriteten ansåg att kostnaden var för 

hög för att åka kollektivtrafik till arbetet och en minoritet ansåg att det inte hade någon betydelse, 

vilket även det stämde med Diekmanns och Preisendöfers hypotes om vilka beteenden som har 

en låg alternativt hög kostnad. 56  

I lågkostnadssituationer är det större chans att en miljövänlig attityd övergår till ett beteende 

kopplat till attityden, men i en högkostnadssituation är det den ekonomiska faktorn som har 

störst påverkan på beteendet. Påpekas bör att en kostnad inte behöver vara endast hög eller end-

ast låg för samtliga individer. En högkostnadssituation innebär dock en hög kostnad för en majo-

                                                        
53 Diekmann & Preisendörfer 2003 s. 443, 445, 452 
54 Diekmann & Preisendörfer 2003 s. 449f 
55 Kollmuss & Agyeman 2002 s. 252. 
56 Diekmann & Preisendörfer 2003 s. 449, 451, 466 
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ritet medan det för en liten minoritet kan uppfattas som en lågkostnadssituation och tvärtom. 

Forskarna tar i även i beaktning att hypotesen inte förklarar beteenden hos personer som inte alls 

känner någon oro för miljön. Dessa personer väljer antagligen i hög grad bort att handla på ett 

miljömedvetet sätt oberoende på om de befinner sig i en låg- eller högkostnadssituation. Diek-

mann och Preisendörfer påpekar att även motsatsen existerar; det finns de individer som även i 

en högkostnadssituation sätter miljön i främsta rummet.57 Även om miljömedvetna människor 

oftast inte låter sina attityder styra sina handlingar när det innebär att göra större uppoffringar i 

sin livsstil, uppmuntrar de däremot politiska incitament som främjar miljövänligt beteende. Ett 

exempel på detta är skatter formade för att minska samhällets miljöpåverkan. 58  

Diekmann och Preisendörfer beskriver även hur sociala normer kan påverka människors beteen-

den. De gör skillnad på attityder och sociala normer men menar att attityder kopplade till oro 

över miljön delvis innehåller element kopplade till normer. Enligt Diekmann och Preisendörfer är 

den rådande normen att människor i sitt privatliv och dagliga beteende bör vara miljövänliga. I en 

högkostnadssituation kan det då uppstå en konflikt mellan normen att handla miljövänligt och ett 

miljöskadligt beteende som individen föredrar.59 I föreliggande studie delas begreppet sociala 

normer upp i tre olika typer av normer. Descriptive norms beskriver hur individer uppfattar att 

andra personer beter sig. Injunctive norms beskriver däremot hur en individ uppfattar att andra 

människor accepterar, eller inte accepterar, individens beteende och handlingar. Slutligen är perso-

nal norms de normer som beskriver hur en individ uppfattar sin egen acceptans eller icke-

acceptans för sina egna handlingar och beteenden. Dessa tre typer av normer kan alla påverka 

vårt beteende och våra handlingar i varierande grad beroende på situation. Av de tre olika norm-

typerna presenterade ovan är det dock effektivast att inrikta sig på injunctive norms, uppfattningen 

av vad som är acceptabelt för andra människor, för att få människor att ändra sitt beteende. Detta 

beror på att denna norm kan påverka flest människor samtidigt, medan fokus på descriptive norms 

antagligen bara fungerar om ett stort antal människor redan beter sig på det sättet som man anser 

att de bör göra. Samma problem uppstår med att försöka ändra på människors beteende genom 

personal norms; endast de personer vars personliga normer på något sätt stämmer överens med be-

teenden som uppmuntras. Att nå fram till människors injunctive norms kan däremot påverka flerta-

let människor i många olika situationer.60  

                                                        
57 Diekmann & Preisendörfer 2003 s. 449ff, 466 
58 Kollmuss & Agyeman 2002 s. 252 
59 Diekmann & Preisendörfer 2003 s. 450f 
60 Cialdini, Kallgren & Reno 1991 s. 230f 
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5. Metod  
Föreliggande arbete är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med nio personer. En intervju-

studie kan med fördel användas när syftet är att undersöka människors uppfattningar, åsikter och 

känslor gällande ett visst ämne.61 Då studien ska presentera klimatengagerade personers uppfatt-

ningar och åsikter om flygresor ansågs en intervjustudie därmed vara adekvat. Intervju som me-

tod är även lämpligt vid studier som undersöker outforskade ämnen.62  

5.1 Urval och avgränsningar  

Urvalet till studien gjordes i två steg varav det första var att identifiera en grupp som var fokuse-

rad på klimatfrågan sedan gjordes ett snöbollsurval. Respondenterna är alla medlemmar i Natur-

skyddsföreningens Klimatnätverk. Valet att använda sig av respondenter som är medlemmar i 

Klimatnätverket kommer sig till stor del av att studiens syfte krävde att vi kunde komma i kon-

takt med personer engagerade specifikt i klimatfrågan och inte enbart i miljöfrågor. Ytterligare 

faktorer som var till Klimatnätverkets fördel var dess stora medlemsantal, vilket utgjorde ett stort 

potentiellt underlag till studien, och att kontaktuppgifter till medlemmar fanns lättillgängliga.   

Samtliga respondenter i föreliggande intervjustudie har därmed den gemensamma nämnaren att 

de är engagerade för klimatet. Att respondenterna i fråga verkligen är engagerade för klimatet 

stärktes av intervjuguidens första frågor som specifikt behandlar personligt engagemang för kli-

matet.63  

För att komma i kontakt med möjliga deltagare till studien användes Klimatnätverkets hemsida. 

Där presenterades kontaktuppgifter till bland annat styrgruppsmedlemmar för Klimatnätverket 

och kontaktpersoner för Klimatnätverkets olika klimatgrupper i Sverige. Vi valde att kontakta de 

klimatgrupper som var baserade i tre närliggande regioner. Detta för att underlätta vid genomfö-

randet av personliga intervjuer. Bland de först kontaktade personerna som valde att medverka i 

studien tog ett antal i sin tur kontakt med andra medlemmar i Klimatnätverket, bland annat ge-

nom en annons på Klimatnärverkets hemsida och sociala medier. Av dessa valde ett antal att 

medverka som respondenter i föreliggande studie. Urvalet av respondenter skedde därför till viss 

del genom ett så kallat snöbollsurval64, då vi inte själva tog första kontakten med samtliga respon-

denter, utan det skedde genom en mellanhand som redan hade blivit informerad om studien. 

Inget annat urval gjordes gällande de personer från Klimatnätverket som vi fick kontakt med, då 

                                                        
61 Denscombe 2009 s. 232f 
62 Esaiasson 2007 s. 253 
63 Se bilaga 1 
64 Denscombe 2009 s. 38 
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den enda kvalifikationen för att medverka i undersökningen var att personen i fråga skulle vara 

engagerad för klimatet. Därmed var det de individer som först gav sitt medgivande till att delta i 

studien samt personer som hade möjlighet att träffa oss personligen, som senare också blev inter-

vjuade. Det gjordes även två intervjuer via Skype.  

5.1.1 Beskrivning av respondenter och Klimatnätverket 
Gemensamt för alla respondenter är att de är medlemmar i Naturskyddsföreningens Klimatnät-

verk.  Det skiljer dock på vilket sätt de är engagerade i Klimatnätverket, en del är mer aktiva i 

nätverket än andra. Naturskyddsföreningens klimatnätverk samarbetar med Studiefrämjandet och 

drivs av länsförbunden i Skåne, Uppsala och Norrbotten. Nätverket har medlemmar från hela 

landet. De arbetar för att reducera klimatförändringarna genom att bland annat utbilda klimat-

ambassadörer som ska sprida kunskap om klimatet.65 Klimatnätverket hade sina första träffar 

2008 och 2009 efter att det uppdagats att det fanns ett behov för en samverkan för klimatintres-

serade personer i Sverige.66  

Alla respondenter har ett miljöintresse och anser att klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna 

idag. Deras klimatengagemang har pågått olika länge beroende på deras åldrar men gemensamt är 

att de alla varit engagerade tidigt i livet. Samtliga respondenter har högre utbildning och är idag 

yrkesverksamma eller har gått i pension. Av de nio respondenterna var fyra kvinnor och fem 

män. I denna studie diskuteras inte respondenternas ålder och kön. Anledningen till detta är att 

det inte är vår avsikt att undersöka kopplingar mellan flygvanor, syn på flyget, flygets klimatpå-

verkan med ålder och kön. Detta beslut stärktes av att vi under studiens gång inte heller har upp-

fattat att det finns några kopplingar mellan studiens frågeställningar och respondenternas kön och 

ålder.   

5.2 Insamling av data 

Data i föreliggande studie har samlats in med semistrukturerade intervjuer. Vid en semistrukture-

rad intervju har forskaren förberett frågor till respondenten, men intervjun är öppen och flexibel 

på ett sådant sätt att frågorna inte behöver besvaras i ordningsföljd. En semistrukturerad intervju 

ger respondenten utrymme att utveckla sina svar och tankegångar utanför den direkta frågeställ-

ningen.67  

                                                        
65 Naturskyddsföreningen 2011a 
66 Naturskyddsföreningen 2011b  
67 Denscombe 2009 s. 234f 
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De nio intervjuer som undersökningen är baserad på har inte alla utförts på samma sätt och har 

varit mellan 35-90 minuter långa.  Sju av intervjuerna har varit personliga intervjuer då respon-

denten och intervjuarna har befunnit sig på samma plats. De två andra intervjuerna har varit sam-

tal genom datorprogrammet Skype, vilket kan jämställas med en telefonintervju. Telefoninter-

vjuer är på många plan likvärdiga med personliga intervjuer men en negativ konsekvens av att 

inte befinna sig på samma plats som respondenten är att intervjuaren inte kan uppfatta icke-

verbal kommunikation, såsom ansiktsuttryck och kroppsgester.68 Dessa konsekvenser har delvis 

undvikits under den ena intervjun genom användning av videofunktion. Den andra intervjun 

över Skype utfördes dock utan videofunktionen. Det finns två orsaker till att samtliga intervjuer 

inte har varit personliga, utan har utförts genom Skype istället. Detta då det av tids- och kost-

nadsskäl inte ansågs vara realistiskt att utföra personliga intervjuer vid just de tillfällena.  

Vid samtliga intervjuer har vi båda varit på plats. När det finns två intervjuare men bara en re-

spondent vid en personlig intervju kallas detta för panelintervju. Vid en panelintervju brukar de 

två intervjuarna inta olika roller. Just vid en panelintervju är det viktigt att respondenten inte kän-

ner sig utsatt eller besvärad.69 Detta har försökt undvikas genom att intervjuarna har presenterat 

sig och sina olika roller innan starten av intervjun. Inom denna undersökning har en av intervju-

arna haft en mer framträdande roll, ställt intervjufrågor och fört diskussionen. Den andra inter-

vjuaren har varit mer tillbakadragen och fokuserat på att anteckna, sköta den tekniska utrustning-

en och betrakta hur respondenten har reagerat på de olika frågorna.  

Samtliga intervjuer förutom I3 spelades in och transkriberades sedan. Under samtliga intervjuer 

förde en av intervjuarna även anteckningar. Anteckningarna har varit ett komplement till inspel-

ningen av intervjuerna i sådana fall som ljudet har varit otydligt under delar av inspelningen. En 

av respondenterna ville inte bli inspelad under intervjun. Istället förde båda intervjuarna utförliga 

anteckningar under intervjutillfället. Direkt efter intervjun jämförde vi våra anteckningar och 

skrev ner dem så ordagrant som möjligt. Nackdelar som förekommer när intervjuarna endast har 

anteckningar som källmaterial är bland annat att det efteråt inte går att lyssna på tonfall eller det 

exakta ordvalet. Det kan även vara svårare att koncentrera sig på respondentens svar när intervju-

aren samtidigt antecknar under intervjun.70 Detta undveks då en intervjuare hade huvudansvaret 

för anteckningarna och den andra hade huvudansvaret för att ställa frågor. I resultatdelen av stu-

dien behandlas materialet från I3, som ej ville bli inspelad, på ett annorlunda sätt än övrigt 

                                                        
68 Denscombe 2009 s. 30, 249 
69 Kylén 2004 s. 23f 
70 Trost 2010 s. 74f 
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material. Intervjun är baserad på anteckningar och behandlas på ett sådant sätt att respondentens 

åsikter tydligt skrivs ut och refereras i löpande text. Eftersom det inte finns citat att tillgå och re-

ferera till i detta specifika fall ansågs det nuvarande tillvägagångssättet det bästa för att tydligt lyfta 

fram respondentens åsikter.  

Tidigt under perioden som insamling av data till studien skedde kunde vi se mönster och vissa 

likheter i det insamlade materialet. Efter den nionde intervjun upplevde vi hur det i materialet 

fanns en mättnad. Detaljer skiljde sig åt i alla intervjuer, även den sista, men i ett helhetsperspek-

tiv var det samma teman och funderingar som fortsatte att tas upp av respondenterna vid varje 

intervjutillfälle. Därmed ansåg vi att datainsamlingen var tillräcklig för denna studie.    

5.3 Utformande av intervjuguide 

Intervjuguiden har utformats så att den stämmer överens med frågeställningarna samt har kopp-

lingar till den tidigare forskningen inom ämnet.71 Vid en kvalitativ intervjustudie bör forskarna 

alltid göra minst en provintervju. Syftet med provintervjuer är att testa om intervjuguiden är väl 

utformad och om den tekniska utrustningen fungerar som den ska. Den syftar också till att fors-

karna ska kunna testa sig själva som intervjuare.72 Vi utförde en provintervju innan undersök-

ningens intervjuer genomfördes. Respondenten vid provintervjun var inte aktivt engagerad för 

klimatet, men har ett intresse för miljö- och klimatfrågor. Respondenten har även erfarenhet av 

transkribering, vilket vi bedömde var en god erfarenhet att ha för att kunna ge konstruktiv kritik 

på intervjuguiden. Provintervjun ledde till att de delar av intervjuguiden som uppfattades som 

oklara och inte specifika nog skrevs om inför den första intervjun. Tilläggas kan att respondenten 

i detta fall även var en bekant till intervjuarna.     

5.4 Forskningsetik vid intervjuer 

Vid utförandet av en intervjustudie skall samtliga respondenter ge ett informerat samtycke. Detta 

innebär att respondenterna först ska informeras om att de ingår i en vetenskaplig studie innan de 

samtycker till att delta i en intervju.73 Alla respondenter har därmed, innan genomförandet av re-

spektive intervju, blivit informerade om vad syftet med intervjun är, att den ska ingå i en veten-

skaplig studie och vad studien ämnar undersöka. Respondenterna har även fått godkänna att in-

nehållet i varje intervju får publiceras i föreliggande studie. Varje respondent informerades om att 

materialet behandlas konfidentiellt av oss. De gavs också valet att vara anonyma i resultatdelen. 
                                                        
71 Se bilaga 1 
72 Dalen 2007 s. 36 
73 Denscombe 2009 s. 257 
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Respondenterna blev informerade om att de när som helst kan dra sig ur undersökningen under 

arbetets gång. Samtliga deltagare har även fått godkänna att bli inspelade under intervjutillfället. 

En deltagare ville inte bli inspelad och detta rättade sig intervjuarna efter och förde utförliga an-

teckningar istället. Vi valde att redovisa samtliga respondenters åsikter anonymt då önskemål om 

anonymitet förekom. 

5.5 Analys och bearbetning 

Enligt Dalen bör forskarna själva vara de som transkriberar det insamlade intervjumaterialet. 

Detta då transkriberingen är ett tillfälle för forskarna att verkligen lära känna sitt material.74 I före-

liggande studie var det vi själva som transkriberade alla inspelade intervjuer. Under transkribe-

ringen togs beslutet att utesluta utfyllnadsord och upprepningar av ord som inte var relevanta för 

intervjusvaret. Intervjuarnas frågor har inte noterats ordagrant utan sammanfattats. Uppmunt-

rande ord och ljud från intervjuarnas sida har inte transkriberats. Transkriberingarna och anteck-

ningarna har sedan använts som råmaterial för analysen av intervjuerna. Dalen nämner även hur 

analysen vid intervjustudier som denna börjar redan vid intervjutillfällena då forskaren reflekterar 

och analyserar den data som då uppkommer.75 I detta specifika fall diskuterade vi uppfattningar 

och teorikopplingar som framkom allteftersom intervjuerna gjordes, vilket utgjorde starten av vår 

bearbetning och analys av materialet. 

Vi har använt oss av en så kallad kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta materialet. En kvalita-

tiv innehållsanalys innebär i stora drag att analysenheten, i detta fall de transkriberade intervjuer-

na, efter genomläsning delas upp i olika teman. Dessa teman ska vara baserade på det material 

som ska analyseras och får inte komma från andra källor.76 Vi hanterade först transkriberings-

materialet på ett sådant sätt att det som var relevant för studiens frågeställningar först lokalisera-

des. Sedan delade vi upp de relevanta delarna av intervjusvaren i teman som utgick från fråge-

ställningarna och intervjusvaren.  

Efter uppdelningen jämfördes svaren i de olika temana för att kunna hitta likheter och skillnader 

mellan deltagarnas svar. Vi gjorde sedan en tolkning av det material som framkommit inom re-

spektive tema, samt om de kunde knytas till särskilda teorier, teoretiska begrepp och tidigare 

forskning. Vid tolkningen användes inte någon särskild tolkningsmetod då syfte och frågeställ-

ningar inte krävde detta. Presentationen av resultatet är baserat på att vi har kondenserat de te-

                                                        
74 Dalen 2007 s. 65 
75 Dalen 2007 s. 67 
76 Forman & Damschroder 2008 s. 39f 



 

18 

   

man som hittats i transkriberingarna till en löpande text. Det vi har sammanställt förstärks sedan 

av direkta citat från respondenterna som berör sammanställningen av materialet.        

5.6 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Inom en forskningsstudie bör urvalet väljas med den externa validiteten i åtanke. Vid en stark 

extern validitet bör resultatet i undersökningen kunna generaliseras och appliceras på en större 

kontext. Vid svag extern validitet kan resultatet ej generaliseras.77 Resultatet från föreliggande stu-

die är inte menat att generalisera över alla klimatengagerade personer. Det är istället en samman-

fattning av respondenternas åsikter och tankar om flygresor och flygets klimatpåverkan. Även om 

studiens resultat inte är tänkt att användas för att generalisera över hur klimatengagerade personer 

förhåller sig till flygresor, kan resultatet ändå vara en ansats för senare forskning som söker att 

undersöka liknande frågeställningar. Vidare forskning kan jämföras med denna för att se om re-

sultat och slutsatser går att överföra på andra än just de deltagande i föreliggande studie. 

Urvalet, och därmed studiens resultat, kan ha påverkats av att vi har varit öppna med att under-

sökningen handlar om klimatengagerade personers förhållningssätt till flyg och flygets klimatpå-

verkan. Studiens syfte kan ha lett till att personer engagerade för klimatet som flyger sällan eller 

inte alls, har varit mer positiva till att delta i undersökningen än klimatengagerade personer som 

flyger ofta. De senare kan istället valt bort att delta i undersökningen då de inte vill få de egna 

flygvanorna granskade. Antalet medlemmar från Klimatnätverket som uttryckte en vilja att delta i 

undersökningen var stort och då tid och resurser gjorde att alla inte kunde delta valdes nio ut.  

Det är möjligt att resultatet skulle sett annorlunda ut om fler medlemmar deltog i undersökning-

en, dock upplevde vi en mättnad i resultatet efter att nio intervjuer hade utförts. Bortfall av möj-

liga respondenter kan också ha skett eftersom all kontakt har förts via internet, mejl och Klimat-

nätverkets hemsida. Medlemmar som inte använder internet, alternativt inte använder internet 

ofta, kan därför ha fallit bort i urvalsprocessen. Vidare går det att diskutera om resultatet kunde 

sett annorlunda ut om det var en annan grupp klimatengagerade personer som undersöktes, detta 

är något att undersöka i vidare forskning. Detsamma gäller för klimatengagerade personer från 

andra länder än Sverige; kanske skiljer sig flygvanor och synen på flygets klimatpåverkan åt bero-

ende på vilket land respondenterna lever i även om alla är engagerade för klimatet. 

Eftersom undersökningsresultatet är helt baserat på våra egna intervjuer med klimatengagerade 

individer betyder detta att alla källor i resultatdelen är så kallade primärkällor.  Överlag anses pri-
                                                        
77 Esaiasson 2007 s. 154f  
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märkällor vara mer tillförlitliga än andra sorters källor. Att studiens resultat bygger på endast pri-

märkällor stärker således undersökningens validitet och reliabilitet.78 För att stärka reliabiliteten i 

studien har respondenterna fått möjligheten att kontakta oss efter intervjutillfället ifall de hade 

något att tillägga eller ändra, samt så har vi haft möjligheten att kontakta respondenterna ifall 

oklarheter uppstått.  

                                                        
78 Kylén 2004 s. 11ff 
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6. Resultat  

6.1 Respondenternas syn på flygresor 

I detta avsnitt presenteras respondenternas syn på flygresor, vilket innefattar deras uppfattningar 

om flyget och flygets klimatpåverkan, när de tycker det är mer eller mindre acceptabelt att flyga 

samt hur de ser flyget ur ett rättviseperspektiv. Samtliga respondenter uppger att de ser flygets 

klimatpåverkan som något negativt och att det också är den stora nackdelen med att flyga. När 

respondenterna blev tillfrågade om vad de först tänker på när de hör ordet flygresor beskrev de 

känslor som ångest, dåligt samvete och flygrädsla. Att flyget är en besvärlig fråga ur ett klimatper-

spektiv kom också fram. Men flyget väckte både positiva och negativa känslor. Flera av respon-

denterna tänkte direkt på flygets klimatpåverkan när flygresor nämndes medan andra associerade 

till annat först.  

Först kanske jag tänker på sol, badstrand liksom […] jag associerar ganska snabbt till Thailand när man pratar 
flygresor. Men jag tänker ganska snabbt på att det är en av de stora bovarna, en av orsakerna till utsläpp då 
för klimatpåverkan. (I2) 

Alla respondenter tycker det är spännande och roligt att resa men det är inte flygresan som ses 

som något positivt utan resmålet. De tyckte att det flygs för mycket idag, att många resor är onö-

diga och att det finns nackdelar med att flyga. 

Nackdelen med att flyga det är att alla kan inte göra det, alla kan inte flyga så som vi gör idag på grund av kli-
matfrågan. (I9) 

De allra flesta flygresor skulle ju säkerligen kunna undvaras utan några allvarligare problem. (I4) 

En respondent är bekymrad över att det blivit en vana hos en del människor att flyga och anser 

att denna vana är ett problem. 

Jag får alltid en liten bekymmersrynka om någon säger flygresor och alltså särskilt om någon säger på ett lätt-
sinnigt sätt att – ja men vi ska åka till Kanarieöarna på två veckor. Då blir det väldigt djup rynka liksom och 
det blir ännu värre om man ska åka till Thailand eller något annat ställe helt obetänkt på ett rutinmässigt sätt. 
Ja bekymret kommer av att alltså vi har inte utrymme att fortsätta att obetänksamt resa med flyget. (I7) 

Flygets klimatpåverkan på grund av dess växthusgasutsläpp och förbrukning av fossilt bränsle 

anses vara en stor bidragande faktor till klimatförändringar. En anledning till att välja bort flyget, 

som anförs av respondenterna, är även att det är svårt att få in flyget i sitt klimatavtryck. 

En resa till London eller Bryssel eller någonting får plats för det är bara kanske 300 kg [koldioxidutsläpp], be-
roende på hur man räknar, av ett års 10 ton då för medelsvensson. Det får plats men en Thailandsresa får ju 
inte plats, en USA-resa får inte plats. (I2) 
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En flygresa får inte plats i en persons årliga hållbara budget av koldioxidutsläpp hävdar respon-

denterna. Därmed tycker respondenterna att det flygs för mycket per person. De tycker även att 

det är för billigt att flyga och att billiga flygresor ökar flygresandet.  

Ja jag tycker ju inte man ska flyga till exempel mellan Göteborg och Stockholm. Men det är ju så både av tids-
skäl och ekonomiska skäl så väljer folk flyg i alla fall. (I6) 

Men samtliga respondenter ser också fördelar med att flyga. Tidsaspekten, att det går att ta sig 

långt bort på kort tid, nämns som en fördel med flyget av alla nio respondenter. En del respon-

denter tyckte att det är enkelt att flyga om man jämför med andra transportmedel som kanske 

kräver mer planering om man ska resa långväga.  

Fördelen är naturligtvis att det går snabbt och att det för närvarande tyvärr är det endast praktiskt tillgängliga 
sättet att resa interkontinentalt. Ja, att det går snabbt [är bra] men om det sker på bekostnad av mänsklighet-
ens framtid så är det ju väldigt diskutabelt. (I4) 

Fördelarna skulle väl vara att man kan ta sig till ställen som man inte annars hade kunnat komma till inom 
rimliga tidsrymder åtminstone men det är väl den enda fördelen också. (I1) 

Flyget har möjliggjort för kommunikation och möten med människor från andra delar av världen 

på ett lättillgängligt sätt. Att ha kontakter är viktigt och det personliga mötet har en annan di-

mension än att ha möten över videokonferenser. Dessa aspekter anser en respondent är viktiga 

för att ha möjlighet att lösa klimatfrågan. 

Ja fördelarna är ju att man kan nå avlägsna platser och jag tror att en utav dem viktigaste frågorna i [klimatfrå-
gan] är att vi kan inte sitta isolerade hemma i Sverige och lösa det här utan vi måste ha kontakt med andra de-
lar av världen. (I6) 

6.1.1 Flyget och rättvisa 

Man har lika lite rätt att flyga som man har rätt att förstöra andra människors livsförutsättningar på andra sätt. 
(I4) 

Flertalet av respondenterna har haft tankar kring om det ska vara rättvist att flyga och om vi har 

en speciell rätt till att flyga. Samtliga respondenter anser att det inte är en mänsklig rättighet att 

flyga, istället har vi människor en ”moralisk skyldighet” (I9) att inte påverka andra människors liv 

genom att bidra till klimatförändringar.  

I3 baserar sina privata flygresor på just en rättviseaspekt. För henne innebär rättvisa i detta fall att 

alla människor ska ha tillgång till att flyga lika ofta men att världens sammanlagda resor och dess 

miljöpåverkan även måste vara hållbara för miljön. Hon anser att det sättet vi i västvärlden reser 

på idag är orättvist för att väst står för majoriteten av världens konsumtion. Det är inte hållbart 

och istället måste människor i västvärlden visa respekt för människor i andra delar av världen ge-

nom att ta ansvar för sin livsstil och sin konsumtion. Vidare anser I3 att alla människor måste 
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vara solidariska och därmed välja andra transportalternativ än flyget så att de som verkligen måste 

flyga kan göra det. När I3 själv ska ta beslut baserar hon dem på om det är rättvist och hållbart 

(I3). Fler respondenter ger uttryck för åsikten att flygresor borde fördelas rättvist. 

Man kan göra det på ett orättvist sätt, att några flyger som fan och andra inte alls. […] Men jag tycker ju pri-
vat att det rättvisa borde ju vara, det känns bäst, det rättvisa. Ett rättvist sätt. Att alla får liksom lika stort ut-
rymme [att flyga]. (I2) 

Alla ska ha samma rättigheter, moraliska rättigheter, sedan har inte alla ekonomiska möjligheter, men de mo-
raliska rättigheterna borde vara de samma. Jag skulle aldrig kunna säga till [en indier] att ’varför åker du till 
Europa och flyger runt här?’ När jag vet att det är jättemånga svenskar som sitter och flyger ner till Thailand 
och även delar av Indien. (I9) 

En respondent funderar över om han verkligen har rätten att flyga och därmed bidra till den glo-

bala uppvärmningen och i slutändan påverka andra människors liv på ett negativt sätt.  

Har jag rätten att ta mig […] den friheten liksom? […] Jag har ibland använt lite liknelser och säger att på 
samma sätt som det är helt otänkbart för en människa att stjäla en plånbok från en gammal dam i livsmedels-
butiken så bör det ju vara otänkbart för en människa att stjäla någons livsutrymme. På något sätt är det så att 
genom en resa tar man av det här lilla, sårbara utrymmet som vi har på den här planeten. (I9) 

Liknande resonemang har även en annan respondent. 

Jag menar vi får inte gå ut och hälla ut en dunk olja i Vättern till exempel då skulle folk tycka det var jätte-
märkligt men att släppa ut, att köra sin bil eller att få flyga till Thailand vilket också indirekt påverkar männi-
skor i vår omvärld negativt. (I5) 

I9 påpekar även att människor överlag är medvetna om sina egna rättigheter och då är måna om 

rätten att få flyga, men istället glömmer vad som kan hända människor i andra delar av världen på 

grund av flygets klimatpåverkan. En annan respondent nämner också hur många människor ser 

på flygresor som någons slags rättighet. 

Det känns ju som vilka man än pratar med så är det ju resor, det är det viktigaste i deras liv nästan. Det är ju 
där man hämtar kraft och det är ju nästan en rättighet att åka till Thailand minst en gång per år. (I8)  

Respondenterna är dock överens om att flygresor inte är någon självklar rättighet i människors 

liv, i synnerhet på grund av konsekvenserna av flygets klimatpåverkan. 

Jag har inte rätt att slå ihjäl en annan människa. Det har jag inte. Men det är, tror vi, konsekvenserna av att 
många människor flyger mycket. Som sker idag. […] Summan blir att vi riskerar att döda människor till slut 
liksom. […] Och då är det liksom en fråga ja, du har rätt att göra de här sakerna så länge du inte skadar någon 
annan. (I2) 

Vi har inga rättigheter att göra det [att flyga]. Vi har inga rättigheter att åka bil heller i alla lägen. Utan däremot 
så har vi ett ansvar att se till att det finns någonting kvar åt dem som kommer efter oss. (I6) 

Jag håller inte med om det här ’ja det är en rättighet för mig att ha en stor bil, det är en rättighet för mig att 
konsumera mycket, konsumera utöver vad jordklotet tillåter’. Det tycker jag absolut inte är någon rättighet. 
(I7) 
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I8 påpekar att även om det ur ett rättviseperspektiv vore acceptabelt för alla människor att flyga 

så fungerar det inte eftersom det kommer att leda till ännu större mängder koldioxidutsläpp. De 

personliga klimatavtrycken skulle då bli ännu större och det är inte hållbart. Andra respondenter 

uttrycker liknande tankar och menar att alla inte kan få flyga, i alla fall inte i lika stor utsträckning 

som vi gör i Sverige idag. Detta på grund av att individers påverkan på klimatet skulle övergå den 

gräns som är hållbar för klimatet och för att det hotar andra människors levnadsutrymmen. I 

längden skulle det bli mindre rättvist, att fattiga människor drabbas av konsekvenser av klimatför-

ändringar, än att alla inte får flyga i lika stor utsträckning. 

Det är inte den typen av rättvisa, ’ja men vi ska också flyga’ liksom. Och ’vi ska också konsumera jättemycket’. 
Alltså det är ju inte den typen av rättvisa som jag tycker är… det är inte den bästa rättvisan. […] Alltså alla ska 
ha rätt att utnyttja klimatutrymmet i lika hög grad. Fast det inte finns något längre, att utnyttja om man ut-
trycker det så. Alltså det blir ju lite konstigt. Jamen det finns ju inget klimatutrymme, det finns inga rättigheter 
att släppa ut något mer! (I7) 

6.1.2 När är det inte acceptabelt att flyga? 
 

Åk gärna till andra länder i Europa men gör det för fan inte med lågprisflyg! (I2)  

Samtliga respondenter tycker det är spännande och kunskapsgivande att resa men de har invänd-

ningar mot hur människor reser idag. De motiv en person har för att flyga är inte alltid accep-

tabla, enligt respondenterna. Vissa flygresor ses som onödiga och omotiverade som till exempel 

att välja att flyga för att det är billigt. Att flyga med lågprisflyg anses vara oacceptabelt bland annat 

för att det inte betalar tillräckligt med skatt. Respondenterna anser att lågprisflyget har bidragit till 

att det har blivit för billigt att flyga. Det har också gjort det möjligt att i större utsträckning åka på 

så kallade weekend- och shoppingresor och det tycker inte respondenterna är en god anledning 

till att flyga. I3 tycker att lågprisflyg och weekendresor har blivit en modegrej och att flyget inte 

betalar för sina kostnader vilket även fler respondenter håller med om (I3). 

Weekendresorna som går hitan och ditan och det kostar liksom ett par hundralappar att ta sig dit det tycker 
jag är väldigt tråkigt minst sagt det är ju dels för att flyget inte betalar alla sina kostnader så att det är ju en stor 
irritation att de inte gör det. […] Så jag vet inte om det ska kosta 300 spänn och flyga till London, jag tycker 
inte det. (I1) 

Allra minst okej det måste nog shoppingresor över helgen långt bort, det måste nog vara det som är minst 
okej. Det är liksom dubbelfel. (I7) 

Ytterligare en respondent, I2, tycker att lågprisflyget har varit en farlig utveckling och bidragit till 

det ökande resandet. Han säger att en flygresa med lågprisflyg inom Europa får plats inom det 

egna klimatavtrycket men han tycker det är onödigt.  

Vi reser liksom längre och längre bort när vi blir rikare och vi reser oftare [på] de här weekend- shoppingre-
sorna. Och jag tycker det är okej om det går att klara det med klimatpåverkan men det gör inte det och då får 
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man begränsa dem och då tycker jag det är väldigt tragiskt att man inte lyckas beskatta då lågprisflyget. […] 
Resa är inte fel men det är klimatpåverkan som blir för stor från lågprisflyget. (I2) 

Flera av respondenterna nämnde också att långa flygresor utanför Europas gränser inte är helt 

acceptabla. De menar att det går att hitta soliga platser i Europa om det är det flygresenärerna är 

ute efter och därmed behöver man inte åka så långt. 

Om man åker så åker man inte över en weekend bara svischar iväg sådär utan då gör man liksom en ordentlig 
resa, när man gör det så får det vara mer sällan och så behöver man kanske inte åka till andra sidan jorden 
utan […] det räcker att åka till Medelhavet man måste inte komma till Thailand. (I8) 

Flygresor till Thailand nämndes vid flera av intervjuerna och att resa till Thailand sågs som något 

onödigt om syftet var att ligga på stranden och sola och bada. I3 tycker inte att en resa till Thai-

land är en resa vi måste göra varje år (I3). Vilket hon får medhåll av från flera respondenter. 

Och att man inte behöver resa till Thailand varje år. Eller två gånger per år jag vet inte hur, men det här att 
man ska göra en Thailandsresa det har liksom blivit jättevanligt och jag, jag har väldigt svårt att se […] jag 
tycker man borde överväga vilken påverkan det gör liksom. (I5) 

Semesterresor till Thailand är ju dubbelfel i kubik för att det enbart handlar om rekreation […] att se till egna 
intressen och strunta fullständigt i de negativa effekterna. (I4) 

Just att det är onödigt och mindre acceptabelt att resa långt bort om det man söker finns på när-

mare avstånd, är något som fler respondenter framhåller. 

Om man åker för att stänga in sig på ett hotell som ser likadant ut som ett i Spanien. […] Man tar inte del av 
en kultur utan man är där bara för att resa bort från någonting inte till någonting då tycker jag personligen att 
det är mindre motiverat. (I5) 

Samtliga respondenter håller med om att weekendresor och shoppingresor med flyg, framförallt 

lågprisflyg, inte är berättigade skäl till att flyga. Åsikterna går isär när det kommer till affärsresor 

med flyg, vissa respondenter har utryckt att det i viss mån kan vara berättigat att flyga inom arbe-

tet men alla håller inte med. 

Vi har ju hela det här globaliserade näringslivet […] det är inte bra liksom, det är inte bra för planeten, det är 
inte bra för demokratin, det är inte bra för samhället så att jag menar det kan man ju inte heller bara säga – 
det är okej att flyga affärsresor, alltså det är inte okej. (I7) 

6.1.3 När är det acceptabelt att flyga? 
Det går att urskilja tre typer av flygresor som respondenterna anser är mer berättigade än andra 

att göra: nödvändiga affärsresor, om resan varar under en längre tid och syftet med resan är att 

lära känna en kultur samt flyg för att besöka familj och vänner. Exempel på nödvändiga affärsre-

sor har I3 då hon anser att det är acceptabelt att resa inom arbetet om det kräver att man ska ta 

sig till FN i New York. Flera respondenter menar att det personliga mötet ibland är nödvändigt 

och viktigt och vid sådana tillfällen är det mer acceptabelt att göra en affärsresa med flyg. Politi-

ker anses ha rätt att flyga för att närvara på viktiga möten och konferenser.  
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Politiker som ska runt på uppdrag runt om i världen så kanske det är svårt att inte flyga om man ska till 
Hongkong eller nått eller Doha eller vad det nu kan va då, då behöver man ju vara på plats och förhandla och 
möta människor. (I1) 

Ja om man tänker på politik och alltså det finns ju något behov av att träffas på en global nivå och alltså det 
får man säga att det är ju det som, det är okej liksom eller jag menar det måste få vara okej. (I7) 

Även om politiker, enligt de intervjuade respondenter, har rätt att flyga så betyder inte det att de 

tycker att politikerna ska få flyga helt obegränsat utan där det går att ha till exempel videokonfe-

renser så ska det ersätta flygresor.  

De som är politiker, ja tycker det är helt okej att de får flyga mer, de har viktiga jobb, viktiga jobb får flyga 
mer men sen tycker jag att de också ska begränsas. (I5) 

En person som flera respondenter nämner är Al Gore, hans resor anses ha goda motiv för att 

flyga då han hade ett tydligt syfte med sitt resande.  

Det klagas ju ibland på […] Al Gore till exempel, för han flyger ju så förbaskat, det har jag lite större förstå-
else för än vissa andra flygresor. Eftersom han, det enda målet med hans resor då är att jobba för att rädda 
klimatet. (I4) 

Flera respondenter tycker att det är mer acceptabelt att göra en så kallad ”ordentlig resa” (I8) som 

betyder att en resa varar under en längre tid, att upptäcka landet och kulturen, samt att se och 

göra sådant som är omöjligt att göra någon annanstans. En respondent berättade om en Kinaresa 

och menade att det han upplevde där inte hade gått att läsa sig till i någon bok. En annan respon-

dent tycker att om man ska åka till London så bör man se andra saker omkring London också 

och inte bara fokusera på en plats i några dagar och sedan åka hem igen. 

Om man är där för att upptäcka en kultur eller land vilket är svårt att göra genom att läsa en bok då kan jag 
tycka att det är mer motiverat att göra en resa. (I5) 

Majoriteten av respondenterna ansåg att vid familjära skäl var det acceptabelt att flyga. Med famil-

jära skäl menas att ha släkt utomlands, eller en partner och vänner. Det globaliserade samhället 

har gjort att människor från olika länder kommer i kontakt med varandra.  

Och det är klart att människor träffas över nationsgränser och det är klart att då kan det vara så att en utav de 
där flyttar ifrån sitt land för att bilda familj någonstans och då kan man ju förstå om den personen behöver 
åka tillbaka för att hålla kontakten med sina föräldrar eller släktingar, vänner och så. (I9) 

Det är ju mer okej av sociala familjära skäl, det är det ju absolut. (I7) 

Man har släktingar […] eller distansförhållanden och sådant där, där det faktiskt är omöjligt att träffas på an-
nat sätt så då är det liksom mer okej [att flyga]. (I2) 

Utifrån respondenternas åsikter kan det sammanfattas att beroende på omständigheterna har 

olika människor olika stor rätt att flyga. Detta stämmer inte överens med perspektiven på rättvisa 

att vi alla har rätt att flyga lika mycket. Dock ska klimatet komma i första hand, det är viktigare att 

hindra klimatförändringarna än att alla ska få flyga.  
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6.2 Uppfattning om omgivningens flygvanor och inställning till flyget 

I detta avsnitt presenteras hur respondenterna uppfattar omgivningens flygresor och syn på flyg-

resor i samhället. En del respondenter tar upp hur resor är en väldigt viktig del av människors liv 

idag och att det har blivit väldigt självklart att ta flyget när man ska resa. 

Det är naturligtvis roligt att resa […] det är ju då väldigt synd att det som är otroligt viktigt för så jättemånga 
människor att det får sådana konsekvenser. […] Resor det är ju liksom heligt på något sätt för folk och […] 
folk sitter och berättar om sina resor på jobbet i fikarummet och pratar om hur de ska svischa iväg över en 
weekend eller hur de ska åka till andra sidan jorden. (I8) 

6.2.1 Varför flyger människor? 
Enligt respondenternas uppfattningar finns det flera anledningar till att människor väljer att flyga. 

Det som påverkar människor är, förutom tidsaspekten och ekonomiska skäl, normen i samhället 

och den närmaste omgivningen, egoism samt den globaliserade världen. Flera respondenter reso-

nerar om hur det idag ses som helt normalt att människor flyger. Att flyga har blivit en norm i 

samhället och det är en status att kunna göra flygresor. Att människor i ens omgivning flyger 

mycket spelar roll för individer. Om alla i omgivningen flyger, och tycker att det är normalt att 

flyga, då tänker och gör man likadant.  

I första hand tror jag inte det är så mycket i sig, att ’jag gillar att flyga’ eller att ’jag gillar att köpa de här saker-
na’. Tror att det är ganska mycket, att det är en social grej med status och man vill inte vara helt udda andra 
människor. Så att om alla mina vänner och grannar och släkt flyger på semestern… Om inte jag gör det så är 
jag lite konstig, va? Det tror jag är ganska viktigt för andra människor. Om ingen flög så tror jag inte så många 
människor skulle längta ihjäl sig för att få flyga.  (I2) 

Det är svårt att leva i ett samhälle där normen är annorlunda än vad man själv tycker. […] För det är säkerlig-
en så att hade ingen flugit så hade någon frågat ’ja men ska du på semester och flyga dit?’ då hade jag sagt ’nej, 
för så gör man inte’. (I1) 

Och sen så tror jag att det [att människor flyger] påverkas av den här standarden som har satts. Att ’jamen 
visst ska vi flyga! Det är klart vi ska flyga.’ Alla gör det, det är det jag menar. […] Alltså i och med att andra 
gör det ses det som ’nä men det är helt normalt’. Det är helt normalt liksom, det är inget farligt. (I7) 

Ett flertal respondenter menar att en stor anledning till att människor väljer att flyga, och inte väl-

jer något annat transportmedel, är tidsaspekten. Därmed anses flyget vara det enda realistiska 

transportalternativet om man behöver resa längre sträckor, till exempel mellan kontinenter.  

Skulle jag resa till Kina idag vilket ju är fullt möjligt så med båt så tar det väl i alla fall en månad någonting. 
Här [med flyg] tar det tolv timmar. Det är skillnad. Och tid är ju en bristvara idag. (I6) 

Samtidigt tänker jag att flyg är ju svårt att ersätta alltså ska man ta sig till USA från Europa så är det svårt att 
hitta ett bra [alternativ] idag om vi inte ska acceptera att det får ta några veckor alltså då är det svårt att accep-
tera. (I5) 

Flera respondenter tycker att människor som reser i Europa ska försöka tänka på att det finns 

andra transportalternativ än flyget och att de kan resa med tåg istället. En respondent tycker att 

det är ansvarslöst att åka på shoppingresor. Andra respondenter beskriver det som rent egoistiskt 
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att flyga när det går att ta tåget eller bilen istället och knyter även ihop egoismen med att flyget är 

ett transportmedel som gör det snabbt att ta sig fram. 

Det [att flyga] är rent egoistiska val. […] De flesta vet ju att det är inte bra att flyga ’jag borde eller jag borde 
så och så’ och ett av de egoistiska skälen är då tidsaspekten. Jag menar ska man till exempel till Italien kan 
man ju faktiskt ta tåget […]. Men det gör man inte för att man vill spara några timmar. […] Det är ju den 
tidspressade människan som är problemet. (I1) 

[…] Tiden är så viktig för människor så liksom om man kan spara fyra timmar genom en flygresa så är det lik-
som värt tusen spänn liksom. Då ser man ju bara till sitt eget. (I9) 

Förutom tidsaspekten tror respondenterna att människor väljer att flyga för att de vill se andra 

platser, uppleva andra kulturer och av ekonomiska skäl då det är billigt att flyga. Flera responden-

ter tar upp att människor reser med flyg för att sol, bad och värmes skull. De flyger för att få åka 

på semester. En respondent tror att vi i Sverige känner att vi måste få åka på semester.  

Här i Sverige är det väl just känslan av att vi bor i ett kallt land, vi jobbar och kämpar och då måste vi få unna 
oss att åka någonstans och vila och ta det lugnt. Helst mitt i vintern så att vi kan få komma bort till lite värme. 
(I8) 

Människor flyger även för att träffa släkt och vänner och på grund av arbetet. En respondent re-

sonerar om hur människor kan känna sig tvingade till att flyga. De vill inte flyga på grund av fly-

gets klimatpåverkan men deras arbete kräver att de måste göra flygresor.  

Ja det kan också vara en arbetssituation. Ja men liksom man känner sig tvingad i ett jobb då att flyga. Ja det är 
många som jag vet som också jobbar med miljöfrågor som känner att ’fan jag måste göra en flygresa. Hel-
vete’. Och så gör de det då. (I2)  

6.2.2 Omgivningens uppfattning om flygets klimatpåverkan 
Respondenterna har olika uppfattningar om vad de tror allmänheten vet om flygets utsläpp av 

växthusgaser och dess påverkan på klimatet. Ett antal respondenter tror att många människor 

inte har den kunskapen, medan andra menar att de flesta som flyger idag vet att flygresor är skad-

liga för klimatet på något sätt. 

Och sen tror jag att nästan alla människor fattar då att ja, det är nog negativt med flygresande för miljön. (I2) 

En majoritet av respondenterna är dock samstämmiga i att anta att de flesta människor inte tän-

ker särskilt mycket på flygets klimatpåverkan när de ska resa med flyg. En respondent funderar på 

om det kan vara brist på kunskap och synliga konsekvenser av den globala uppvärmningen som 

gör att vissa personer inte reflekterar över flygets klimatpåverkan när de ska flyger eller ska boka 

en flygresa. 

Dels när man inte har kunskap om det [flygets klimatpåverkan], man ser inte den påverkan egentligen och jag 
tror […] generellt med […] klimatfrågan att det är väldigt abstrakt. Man ser liksom inte problemet framför 
ögonen. Det är ingen som dör när man kör bilen […] framför ögonen på en. (I5) 
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Flera respondenter tar upp problematiken med att människor väljer att inte att inte ta till sig, eller 

struntar i, information om flygets negativa klimatpåverkan. De uppfattar att vissa människor till 

och med förnekar att den globala uppvärmningen verkligen existerar. Detta beteende beror, enligt 

respondenterna, på att om människor verkligen tog till sig kunskap om flygets klimatpåverkan 

skulle de vara tvungna att ta ansvar för sina egna handlingar som påverkar klimatet. Då kanske en 

uppenbar handling för att minska utsläpp av växthusgaser blir att sluta flyga, men för människor 

som är positivt inställda till flyg och gärna vill resa med just flyg blir det jobbigt att tänka i de ba-

norna.  Då är det lättare att ignorera flygets klimatpåverkan.  

Jag har ju märkt att människor gör väldigt mycket som strutsen, när det kommer till obehagliga frågor så väl-
jer man att titta bort. Man vill inte ta till sig det. För det innebär att jag måste ändra på mitt beteende. Det vill 
jag inte. (I6) 

En respondent menar att människor inte tänker långsiktigt nog, utan istället väljer nöjen som 

flygresor istället för att tänka på de konsekvenser flygets utsläpp för med sig. Detta fastän man 

kanske är medveten om flygresors utsläpp av växthusgaser. 

Ja men det [flygets klimatpåverkan] är en sak som är jobbig för att det är ju jätteroligt att resa. Det vill man 
göra, man vill koppla av och komma bort och så där och kommer det då något hinder som skulle hindra mig 
från att göra det här fantastiska då, men då blir det lite såhär ’nej, ta bort, jag bryr mig inte’ eller ’jag vet inte’, 
typ stoppa huvudet i sanden. (I1) 

Fler respondenter har tagit upp uttrycket ”stoppa huvudet i sanden” när det gäller människor och 

handlingar som har en negativ klimatpåverkan. En respondent menar att alla stoppar huvudet i 

sanden ibland. När det gäller klimatförändringar gör människor det för de inte orkar med den 

frågan och för att de inte vill ta ansvar för sin livsstil och hur den påverkar klimatet negativt. 

Många känner sig helt enkelt obekväma om de reflekterar kring flygets klimatpåverkan (I3). Flera 

av respondenterna tror ändå att människor som är mer medvetna om klimatfrågan och männi-

skor som jobbar med miljöfrågor är mer benägna att reflektera över flygets påverkan på klimatet. 

Det är dock inte säkert att människor som reflekterar över flygets klimatpåverkan handlar för att 

minska den exempelvis genom att klimatkompensera. 

Respondenterna är i stort sett eniga med varandra om att en majoritet av alla som reser med flyg 

antingen inte vet vad klimatkompensering innebär, eller att de bara är väldigt ytligt insatta i vad 

begreppet betyder. Respondenterna tror inte heller att resenärer väljer att klimatkompensera i sär-

skilt stor utsträckning. Anledningen till detta är helt enkelt att människor inte har kunskap eller 

utbildning gällande klimatkompensering och flygresors klimatpåverkan. Andra anledningar som 

olika respondenter har tagit upp är att man inte vill klimatkompensera på grund av att man inte är 

säker på om konceptet verkligen fungerar. Andra skäl som respondenterna uppger är att klimat-
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kompensering är en extra kostnad man eventuellt inte vill lägga sina pengar på och att det inte är 

särskilt tydligt hur man klimatkompenserar, eller ens att man kan klimatkompensera, när det är 

dags att boka en resa. Dessa faktorer kan hindra resenärer från att klimatkompensera sina flygre-

sor.  

Om man går in och ska boka en flygresa och sen är det en massa saker man ska klicka i kring bagage och alla 
möjliga saker […] då kanske det inte det här med klimatkompensering dyker upp så väldigt tydligt ja vet inte. 
Det skulle egentligen behöva komma en stor grön ruta bara pang du vet väl om att du bör klimatkompensera. 
(I8) 

Jag har uppfattat det som att det krävs mycket utav en själv för att man verkligen ska klimatkompensera. […] 
Det ligger på en själv lite att man går in på datorn, man går in på de här sidorna och väljer och kryssar i och så 
där att det inte är svårt men det kräver aktivt handlande, att det är lite jobbigt. (I5) 

6.3 Respondenternas flygvanor och val av andra transportmedel 

I detta avsnitt presenteras hur de intervjuade respondenternas egna flygvanor ser ut. Responden-

ternas egna flygvanor skiljer sig från varandra; fem stycken uppger att de inte har gjort någon 

flygresa de senaste två åren och fyra av de fem säger att de har slutat att flyga. De resterande fyra 

av respondenterna har flugit de senaste två åren och kommer att fortsätta flyga i framtiden men 

de vill minska sitt flygresande. Samtliga respondenter har dock flugit någon gång i sitt liv. 

6.3.1 Respondenterna som flyger 
De respondenter som flyger motiverar sina flygresor för sig själva. De flyger på grund av sociala 

skäl, främst för att hälsa på släktingar. De flyger för att de vill resa och uppleva nya platser. Några 

respondenter flyger för att de anser att det är nödvändigt inom jobbet. Det förekommer även 

olika uppfattningar om hållbart flygresande. Även om dessa respondenter flyger gör de det inte 

obetänkt, är det möjligt att resa med andra transportmedel gör de helst det. 

Jag själv tycker det är roligt och resa, det får inte vara förbjudet att [flyga] men att man får göra det med 
måtta, det är väl det som är det viktiga. (I1) 

Respondenten I1 har flugit en gång de senaste två åren och har överlag endast flugit på semester-

resor. Hon säger att tidsaspekten och möjligheten att ta sig långt bort gör att hon väljer flyget. 

Trots att hon säger att hon inte vill flyga så är önskan att resa och att uppleva nya platser stor och 

hon försöker därför minimera sitt flygande genom att göra resor över längre tid och att flyga säll-

an. 

Alltså i den bästa världen skulle jag inte vilja resa någon annanstans än Sverige eller dit jag kan ta mig med tåg 
men nej jag vill som sagt inte sluta flyga helt, tycker det är väldigt trevligt att resa eller uppleva nya saker […] 
men jag vill väl åtminstone bli konsekvent i att när jag väl reser så gör jag det ju ordentligt och att man inte 
gör det ofta. (I1)  
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I1 anser att hennes resor inte är hållbara för klimatet men att hon klimatkompenserar för sina 

flygresor. Hon förklarar att hon klimatkompenserar för att minska sin egen ångest över att hon 

flyger och att det inte egentligen inte är en ursäkt för att flyga.  

En person som däremot bedömer att hennes flygresande är hållbart är I3. Hon har tittat på 

forskning som säger att det är hållbart att göra en flygresa vart femte år och håller sig till det pri-

vat. Hon har även gjort resor inom jobbet, bland annat till Sydafrika där hon anser att arbetet hon 

gjorde i Sydafrika gjorde mer nytta än om hon skulle ha avstått från att flyga dit. Däremot så fly-

ger hon inte inom Sverige, vare sig inom jobbet eller privat. Hon säger även att om flyget var mer 

hållbart och inte hade så stor klimatpåverkan så skulle hon börja flyga mer men under rådande 

omständigheter så vill hon inte förändra sina flygvanor (I3). 

Att det är enkelt att flyga och att man kan ta sig långt bort på kort tid har varit de främsta anled-

ningarna till att I5 har flugit de senaste åren. Även om han är medveten om flygets klimatpåver-

kan och tänker en hel del på det så har det blivit flygresor i Europa i alla fall. Men han vill minska 

sitt flygresande, även om han har gjort många flygresor i sitt liv, på grund av att flyget har för stor 

klimatpåverkan samt att han är flygrädd. Han känner att han måste ha motiv för de flygresor han 

gör. 

Då fungerar det inte tidsmässigt för mig att åka med till Bryssel då får jag nog tacka nej till den resan då hade 
jag inte träffat EU-parlamentarikerna och […] kan skapa kontakter och nätverk som gör att jag faktiskt kan 
vara med tillsammans med andra och påverka den miljön och göra mycket större nytta än den insats att vägra 
flyga. (I5) 

Då I5 vill minska sitt flygresande men fortsätta resa, har han tänkt planera en tågresa till nästa 

semester. Han ser dock att ett hinder för att minska sitt flygresande är vänner och familj. I5 me-

nar att om man blir bjuden på en familjeresa, exempelvis fira flickvännens pappas födelsedag på 

Kreta, så kan man inte tacka nej. 

Alltså jag vill minimera mitt flygande men jag tror det blir svårt att utesluta det helt också med tanke på ja 
med tanke på den situation vi lever i med kompisar och [bekanta]. (I5) 

Att familjen och andra sociala skäl har betydelse när man väljer att flyga håller även I7 med om. 

Senaste flygresan hon gjorde, gjorde hon för att hälsa på sitt barn i Sydamerika. Hon säger att 

hon då hade klimatångest. Hon menar att hon inte hade kunnat göra resan på något annat sätt än 

med flyg på grund av tidsaspekten. Men att det trots det inte kändes bra på grund av de stora 

koldioxidutsläppen som en flygresa skulle ge. Hon säger att hon nu inte vill flyga mer. 

Jag har flugit min kvot jag menar jag är [60+] år och högutbildad jag har ju ändå gjort några resor under mitt 
liv liksom, förr då alltså, alltså det har aldrig ingått i mina vanor om man säger så, nej. (I7) 
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Ytterligare en person som väljer att fortsätta flyga för främst barnens skull är I8. Hon har inte 

gjort någon resa de senaste åren men hon kommer att göra en flygresa i år. Även om hon är 

medveten om flygets klimatpåverkan ser hon inte sig själv sluta flyga för hon flyger för sina barns 

skull. Dock försöker hon flyga sällan och göra en ordentlig resa och inte bara åka och besöka en 

plats över en helg. 

Så känner man ju ändå att man vill inte beröva sina barn helt och hållet […] upplevelsen av att komma till ett 
annat land och säga att nej men nu är det så att vi bryr oss om klimatet i vår familj så vi får inte resa någon-
stans utan vi kan bara åka till ställen i Sverige […] då gör man själv avsteg i sina principer för att man […] vill 
att dem ska kunna få liknande upplevelser som deras kompisar. (I8) 

I8 och hennes familj ville göra en tågcharter men det fanns längre ingen möjlighet till det, samti-

digt går det fortare att flyga, därför valde de att ta flyget. Men hon säger att hon har ”jättedåligt 

samvete” och försöker därför hålla sitt flygresande på en nivå som hennes samvete tolererar.  

Alltså det ideala det är ju att inte flyga alls men jag tycker att jag flyger förhållandevis lite om jag jämför med 
många andra. Men jag menar det är ju en jämförelse med människor här i Sverige om jag jämför med dem i 
Indien då flyger jag jättemycket. (I8) 

En annan person som vill fortsätta flyga men inte flyga för ofta och inte göra några onödiga resor 

är I6. Med onödiga resor menar han korta flygresor, shoppingresor och vissa möten. De korta 

flygresorna menar han går att ersätta med andra transportalternativ som tåg och att vissa möten 

går att ersätta med video. 

Jag flyger inte för att det är roligt utan för att det är nödvändigt och det kan vara olika skäl det kan va som jag 
sa att man vill uppleva en annan miljö. Jag ville va med till exempel när min äldsta dotter tog examen […] i 
Umeå och det va under tiden jag jobbade och då hade jag ingen möjlighet att åka med tåg fram och tillbaka 
tidsmässigt. (I6) 

Men även om I6 har motiverat sina flygresor så är det med ett dåligt samvete han flyger. Det då-

liga samvetet kommer från vetskapen att flyget har en påverkan på klimatet. Samtliga responden-

ter som flyger har dåligt samvete över det. 

Det är ju så att man tar inte tåget till Kina eller New York och då är ju frågan ska man avstå från att resa dit? 
Jag har alltså inte gjort det utan […] däremot så flyger väl jag kanske inte sträckor där man kan åka tåg. Men 
vissa resmål är svåra att förena med det här med klimatet va och det får man ju försöka lösa på annat sätt men 
det är lite dåligt samvete kan jag ju säga. (I6) 

6.3.2 Respondenterna som har slutat flyga 
Fyra respondenter uppger att de slutat flyga och skälet är att flyget har en stor påverkan på klima-

tet. Alla fyra har flugit någon gång i sina liv och skulle flyget inte ha någon påverkan på klimatet 

skulle de gärna använda flyget som transportmedel.  

En av de respondenter som säger sig ha slutat flyga är I2, han tror sig aldrig flyga mer på grund 

av att han anser att flyget har för stor klimatpåverkan och att det inte finns plats för att flyga i den 
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personliga budgeten för koldioxidutsläpp. I2 har flugit tidigare, senast på 1990-talet, men säger att 

han aldrig flög på eget initiativ och att han under de senare flygresorna kände till växthuseffekten 

och att det kändes onödigt och dåligt att flyga. 

Jag [hade] en flickvän ganska länge och vi reste tillsammans och hon ville flyga, hon ville inte åka tåg och då 
flög vi tillsammans ett par gånger och det var en kompromiss där tyvärr. Jag ville inte det men gjorde det för 
att vi var tillsammans liksom. Men jag övertalade henne att åka tåg några gånger. (I2) 

En annan person som slutat flyga är I4, han har inte heller flugit sedan 1990-talet. Men han har 

gjort affärsresor med flyg inom Sverige för han inte ville vara alltför motsträvig mot sin omgiv-

ning. De gånger han har flugit i sitt liv har varit få men när det har inträffat så har han tyckt det 

varit spännande att resa och om flyget minskar sin klimatpåverkan så vill han gärna flyga mer. 

Om de här flygtygen […] går på förnyelsebar energi kommer fram så absolut skulle jag vilja göra det. (I4)  

Om I2 kommer att börja flyga igen i framtiden så är det endast om han känner att han måste och 

för att tidsaspekten och avståndet har betydelse. Till exempel om någon familjemedlem flyttar till 

Australien eller om han behöver åka på en begravning. Han anser att det är inte går att ta tåget till 

Australien och att åka båt tar för lång tid. Om han har ett jobb i framtiden där han eventuellt får 

göra affärsresor med flyg är också en möjlig faktor till att börja flyga igen. Men han säger också 

att om det är ett jobb där han måste flyga ofta så kan han överväga att säga upp sig på grund av 

att han inte vill flyga. Affärsresor ses även av andra respondenter som besvärliga då det är eko-

nomiska intressen som styr. Det går heller inte alltid att förena det privata tankesättet med arbetet 

på grund av detta. 

Jag har faktiskt flugit en gång i tjänsten ner till Holland och det är ju väldigt besvärligt det där i och med att 
hade vi åkt tåg eller så där så hade det tagit nått dygn och då hade projektet kostat väldigt mycket mer. (I1) 

Samma person sa också att hon gjorde ett aktivt val att åka tåg till norra Sverige trots att hennes 

chef ville att hon skulle flyga. Andra respondenter har beskrivit hur möten anordnats på Arlanda 

för att det skulle vara lätt för alla att mötas där. När detta hände I3 så ändrades platsen för mötet, 

på grund av påtryckningar, in till Stockholms stadskärna så det skulle vara lättare att ta sig till mö-

tet med tåg (I3). 

6.3.3 Miljövänlig livsstil och val av andra transportmedel 
Samtliga av de intervjuade respondenterna säger att när möjligheten finns tar de tåget, detta för 

att minska sin egen påverkan på klimatet då tåget anses vara det transportmedel som har minst 

klimatpåverkan. Tåg anses också ha andra fördelar som att det är mer bekvämt och att det avgår 

och anländer i städerna. Speciellt när det kommer till resor inom Sverige tar respondenterna av-
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stånd från flyget. I2 säger ”jag har aldrig flugit inrikes, det har jag aldrig gjort, även om det är bil-

ligare.” I8 undviker även hon inrikesflyg.  

Det finns inte i min värld att jag skulle flyga inom Sverige, ja om vi nu åker på någon slags semesterresa i Sve-
rige så flyger vi ju inte det skulle inte komma på tanken. (I8)  

Även I5 håller med trots att han en gång flög hem från norra Sverige då tågen inte fungerade som 

de skulle och det var enkelt att flyga hem. Att det är enkelt att resa med flyg är en anledning till 

att många flyger och inte väljer till exempel tåget enligt I5.  

Ska man resa i Europa till exempel så tycker jag att man ofta kan undersöka möjligheten att ta tåg, det är väl 
dyrare antagligen och det är lite omständligare men ett bra alternativ. (I5) 

Den tidsmässiga aspekten att det tar för lång tid och att det inte finns andra realistiska alternativ 

är några av anledningarna till att en del tar flyget men några anser att det går att göra andra resor 

istället för att flyga långt bort. En respondent har en familj som är utspridd över Europa men 

hon åker alltid tåg när hon hälsar på dem. Hon väljer alltid tåg om det finns möjlighet till det men 

buss är också ett alternativ. Någon som aldrig flugit mer en två gånger i sitt liv är I9. Han avstår 

flyget på grund av miljöskäl och tar istället tåget. Han menar att det finns så mycket att göra utan 

att behöva flyga och nyligen begav han sig till Nederländerna på en tågresa. Han skulle vilja flyga 

till Seychellerna men då måste det till internationella avtal och att någonting görs för att förhindra 

klimatförändringarna.  

Annars känner jag att jag har ett bra liv ändå. Jag får väl klara mig utan Seychellerna liksom. (I9)  

Samtliga respondenter har gemensamt att de försöker minska på sitt flygresande eller har slutat 

flyga helt. De använder sig helst av andra transportmedel med mindre klimatpåverkan, främst tåg. 

De som säger att de slutat flyga kan eventuellt tänka sig att börja flyga om åtgärder för att minska 

människans miljöpåverkan globalt görs samt om flyget blir hållbart. De som kommer att fortsätta 

flyga, dock med eftertanke, gör det de kan på hemmaplan och försöker på så vis minska sin kli-

matpåverkan i hela sin livsstil och kompensera sina flygresor. 

Om jag nu väljer att flyga låt oss säga någon gång var tredje, fjärde år eller nått sånt sen cyklar jag alltid över-
allt, vintern också, […] och vi har bergvärme till huset […] man försöker titta på hela bilden av [klimatav-
trycket] då kan man väl känna då kanske det kan va okej. (I8) 

Jag har flyttat till villa för två år sen ungefär och nu håller vi på att tilläggsisolera utvändigt på källardelen för 
att då minska energiförbrukningen […] det ska upp solceller […]. [Jag] komposterar och källsorterar, det är 
hemmabiten, jag gör så gott jag kan där. (I1)  

Andra åtgärder som respondenterna gör är till exempel att de minskar på sin köttkonsumtion, har 

biogasbil, etanolbil eller så har de ingen bil alls. 
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Jag kör biogasbil till exempel och det är en form utav kompensation. Det är ju en ökad kostnad som jag har 
tagit på mig. (I6) 

Flera respondenter anser också att det är viktigt att se till helheten för att minska klimatpåverkan i 

hela livsstilen och inte bara när det kommer till flyget. Flera anser att det är viktigt att inte endast 

fokusera på flyget utan även minska klimatpåverkan i de industrier som genererar stora utsläpp 

som till exempel matproduktion. Gemensamt för alla intervjuade respondenter är att de har tagit 

till åtgärder för att minska sin klimatpåverkan i sin livsstil. Men trots ett klimatengagemang och 

en miljövänlig livsstil i hemmet så kommer en del att fortsätta flyga.  

Det är ju lätt att vara ideologisk och så och sen när det väl kommer till kritan då gör man en [flygresa] i alla 
fall. […] Man är väl bara människa. I8 

6.4 Lämpliga åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan  

Många av respondenterna nämner hur de anser att vi idag flyger för ofta för att det ska vara håll-

bart ur en klimatsynpunkt och hur flygresorna i dagens samhälle måste bli färre. Det är dock ing-

en som anser att flyget borde förbjudas eller tas bort på något sätt. Flera noterar hur de inte tror 

på att förbjuda flygresor eller att de tror att det vore omöjligt att förbjuda människor att flyga. 

Istället föreslår de en rad andra åtgärder som enligt dem skulle kunna minska flygets klimatpåver-

kan och göra flyget mer hållbart. De typer av åtgärder som framställs är: teknikutveckling, eko-

nomiska styrmedel, mer kunskap om flygets klimatpåverkan samt att ändra attityd till flyget.   

6.4.1 Teknikutveckling och klimatkompensering 
Flera av respondenterna tar upp hur det måste till en teknikutveckling som kan minska flygets 

klimatpåverkan. Särskilt kommenteras det att flyget måste bli mer energieffektivt och att flyg-

bränslet måste bytas ut till bränslen som leder till mindre koldioxidutsläpp eller är förnyelsebara. 

Tron på teknikutvecklingen som lösningen på flygets klimatpåverkan varierar dock mellan re-

spondenterna. Vissa ser mer optimistiskt på utvecklingen av ny teknik medan andra inte tror att 

det är möjligt att ta fram exempelvis bättre bränsle eller att vi inte hinner förbättra tekniken innan 

den globala uppvärmningen har blivit för stor.  

Och alltså jag tror det bara är drömmerier om man tror att ’ja men vi kommer säkert på något bra sätt att göra 
flyget liksom klimatsmart. Vi kommer att hitta på något tekniskt sätt’. Den tiden finns inte för det första. Ti-
den att göra den omställningen finns inte. […] Jag menar att det finns inget utrymme, det finns inga år fram-
föra oss att införa förändringar. Det finns inga tekniska processer på tjugo, trettio, fyrtio års sikt som kan 
hjälpa oss alltså, för att det är försent. […] Det är nu det gäller och vi har inte den lösningen nu. Vi har den 
inte nu. (I7)  

En person som inte håller med ovanstående uttryckte sig på följande vis angående teknikutveckl-

ingens möjlighet att minska flygets klimatpåverkan. 
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Jag måste ju säga teknikutveckling, produktion av biodrivmedel till flygen givetvis och effektivisering. (I1) 

Synen på klimatkompensering som något som inte är tillräckligt för att minska flygets klimatpå-

verkan och göra flyget hållbart är enhällig. Respondenterna har olika argument för varför klimat-

kompensering inte är tillräckligt.  

Klimatkompensering bygger på att någon fortsätter att släppa ut och vi ska ner till noll. (I2)  

 Ett annat argument är att klimatkompensering inte fungerar i den utsträckning det bör göra. 

Tyvärr är det så va 99,9 procent av allt som saluförs som klimatkompensering, det är tyvärr bluff och båg. (I4)  

Ytterligare en synpunkt handlar om hur klimatkompensering är något människor gör för sin egen 

skull och inte bara för klimatet. 

[Klimatkompensering är]någon slags konstruktion som för att vi ska känna ett litet mindre dåligt samvete. (I8)  

Det [klimatkompensering] är en liten, liten droppe som naturligtvis gör att det känns att det [flygresor] är lite 
bättre men jag tror absolut inte att det räcker. Även om alla ska klimatkompensera varenda resa. (I8)  

6.4.2 Ekonomiska styrmedel 
Genomgående för respondenterna är att de tycker att det ska bli dyrare att flyga. Många uttrycker 

åsikten att det idag är väldigt billigt att flyga och att det i längden inte är hållbart. Att höja priset 

på flygresor kan göra att flyget i framtiden inte påverkar klimatet på ett lika negativt sätt. Respon-

denter uttrycker även att flyget måste stå för sin egentliga kostnad gällande bland annat klimatpå-

verkan och att människor helt enkelt måste betala mer om de anser att de måste flyga. 

Det har ju blivit absurt billigt att flyga, liksom heltokigt. (I7)  

Då [vid prishöjning] kommer man tvinga fram teknikutveckling som gör att man kanske hittar andra bränslen 
till flyg […] som inte gör att det är så stor påverkan [på klimatet]. (I5) 

Tycker man att det är värdefullt att flyga så får man också vara beredd att betala för att man ska kunna göra 
någonting och att man släpper ut. (I8) 

Att flygresor blir dyrare kan även leda till att människor väljer att träffas på andra sätt. 

Jag tycker att man ska öka priset så att man faktiskt funderar på ’Åh, kan vi ha en sådan här videokonferens 
istället för att åka till Japan’. (I1) 

En stor del av de andra respondenterna har även de nämnt hur videokonferenser och telefonmö-

ten kan ersätta många affärsresor och hur man inom företag och organisationer måste tänka om 

och inte fokusera så mycket på att träffas fysiskt på samma plats om det går att undvika. När det 

gäller just möten inom företag och organisationer menar I3 att särskilt vid möten bör både tid 

och plats anpassas så att mötesdeltagarna kan ta sig till möten med tåg och buss istället för flyg 

(I3).  
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Enligt ett flertal respondenter ska prishöjningen komma från att flyget beskattas mer eller att 

andra ekonomiska styrmedel gör det dyrare att flyga. I stort sett samtliga respondenter nämner 

hur skatter och andra ekonomiska styrmedel är verktyg som ska användas för att göra flyget håll-

bart och minska dess klimatpåverkan. En respondent förklarar hur lagar och skatter kan göra det 

lättare för människor att ändra på sina flygvanor och flyga mindre genom att alla måste rätta sig 

efter sagda beskattningar och lagstiftningar. Om alla förändrar sitt beteende tillsammans blir det 

enklare för en individ att förändra sina egna flygvanor. 

Det är lättare att förändra sig om alla andra förändrar sig tror jag. Det är lättare för mig att ändra en vana och 
göra […] som min sociala grupp tidigare tyckte var en uppoffring. […] Om man kommer fram till det till-
sammans så kan man liksom ’nä men vem behöver flyg?’ Till slut kommer det låta så. (I2) 

En annan respondent är inne på samma spår. 

Att göra det dyrare gör ju att de som flyger verkligen då anser att de har behov av att göra det. Då flyger man 
kanske inte i onödan. […] jag vet i andra sammanhang att folk är beredda att göra uppoffringar till exempel 
när det gäller klimatåtgärder om de känner att det drabbar alla lika. (I6)  

Flera respondenter nämner hur pengar från exempelvis höjda skatter från flyget sedan kan an-

vändas till forskning för att minska flygets klimatpåverkan. En majoritet av respondenterna näm-

ner även hur tågtrafiken borde byggas ut, i synnerhet höghastighetståg, och hur fler avgångar och 

pålitligare tågtrafik skulle få människor att välja att resa med tåg oftare än i dagsläget. Särskilt po-

ängterar de flesta respondenter hur det inte får vara billigare att flyga än att resa med tåg.  

6.4.3 Förändra synen på flygresor i samhället 
Flera respondenter anser att dagens samhällssyn på flygresor och flygresenärer måste ändras för 

att få människor att flyga i mindre utsträckning. I9 nämner även hur det vore bra om människor 

blev mer positivt inställda till andra transportalternativ.  

Dels tror jag det […] det vore jättebra om människor började se ner på flygare. (I9) 

Alltså det vore jättehäftigt om jag, när jag kommer till mitt jobb och säger att jag, jag var på tågresa till Ams-
terdam, och människor skulle se upp till det. Tycka ’oj, har du varit i Amsterdam?’ liksom. (I9) 

När flygresor inte längre ses som det normala, då kommer människor inte välja att resa med flyg 

lika ofta som förut. 

Och det är ju först när det [att flyga] börjar bli onormalt, upplevas som olämpligt, det är ju först då […] man 
börjar minska, eller hur? Ungefär som, vi slutade faktiskt röka cigaretter i stort sett inomhus överallt. Alltså, 
på 70-talet var det helt normalt. Det var en självklar rättighet, eller hur? Och nu så den som gör det, den är 
verkligen en avvikare. (I7)  

Ett flertal respondenter tar upp hur allmänheten i stort behöver bli mer medvetna om den glo-

bala uppvärmningen och flygresors påverkan på klimatet. Dock är en majoritet negativt inställda 
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till att information till privatpersoner skulle vara väldigt viktigt för att få människor att resa 

mindre med flyg, utan andra åtgärder behövs. 

Antingen ska det inte finnas att köpa eller också ska det vara tydligt vad som är bra. Alltså det är så med flyg, 
tror jag, att är det billigt och folk kan välja det […] [då] är det […] lite för mycket begärt […] att människor 
ska välja bort det självmant. Jag tror inte det fungerar. Inte i tillräckligt stor omfattning i alla fall. (I5) 

I3 påpekar att information inte kommer att få människor att flyga i mindre utsträckning men att 

en djupare kunskap kan ändra deras beteende. Enligt I3 gör medvetna människor medvetna val 

och människor ska bli medvetna och få kunskap om flygets klimatpåverkan genom folkbildning 

(I3).   

Respondenterna anser att flyget behöver framställas som en klimatbov inför allmänheten. En 

ändrad syn på flyget skulle då även kunna leda till en större acceptans för exempelvis ekonomiska 

styrmedel inriktade på att minska flygets klimatpåverkan. I9 förklarar hur flygresor är något som 

bör ses som något väldigt exklusivt. 

[Att flyga är] Någonting man gör […] någon gång liksom. […] Man flyger när man förlovar sig, gifter sig eller 
fyller femtio. Det ska vara speciella tillfällen. (I9) 

En del i att ändra människors syn på flyget är att ha förebilder i samhället som går före och inspi-

rerar andra människor till att välja transportalternativ som inte har lika stor klimatpåverkan som 

flyget.  

Förebilder […] som skådespelare, Zlatan, idrottsstjärnor, författare och företagsledare. Om de är med och sä-
ger nu gör vi det här [välja att inte flyga] […]. Då kommer ju folk följa efter. (I2) 

6.4.4 Vem ansvarar för att minska flygets klimatpåverkan? 
Vem eller vilka som har ansvaret för att minska flygets klimatpåverkan och göra flyget hållbart 

varierar mellan de olika respondenterna. Att företag och flygbolag bör ta ansvar förekommer 

endast i en minoritet av intervjusvaren. Desto oftare tar respondenter upp hur företag inte vill ta 

ansvar eller inte kommer att göra det och att flygbolagen inte kommer att arbeta för att göra fly-

get klimatmässigt hållbart. Detta eftersom bolagen är inriktade på att tjäna pengar. 

Och det är det som är marknadens stora dilemma, det finns de som tror att marknaden ska lösa allt det här 
[flygets klimat- och miljöpåverkan]. Men om nu det här jordklotet tar slut då kommer inte marknaden ta fram 
ett nytt jordklot. (I6) 

Men vi vet ju att alltså business har […] vare sig hjärta eller ja, alltså inte ekologi i första rummet. Utan det 
ligger alltid vinst i första rummet. (I7)  

Några respondenter lyfter fram åsikten att media och journalister har ett stort ansvar i frågan om 

flygets klimatpåverkan. Journalister har ett ansvar över vilka frågor de tar upp och ur vilken vin-

kel de belyser dessa frågor. 
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När det handlar om resor så är det ju i princip bara ’Åh, nu kommer en fantastisk resebilaga i våra tidningar’ 
men det är inte så ofta som det kommer med om miljöpåverkan trots allt, även om det händer, men […] fo-
kus ligger på ett helt annat ställe. (I8) 

Samtliga respondenter har ansett att politiker och privatpersoner är de grupper i samhället som 

bör ha ansvaret för att minska flygets klimatpåverkan och göra det hållbart. På vilket sätt politiker 

och vanliga individer bör ta ansvar, och varför de bör ta ansvar, finns det dock många åsikter om. 

En anledning till att individer bör ta ansvar är att de även är väljare och då behöver visa politiker 

att det finns ett stöd för beslut som skulle minska flygets klimatpåverkan. Väljare måste även 

stötta de politiker och partier som presenterar hållbara lösningar på flygets klimatpåverkan. 

Ansvaret ligger på väljarna att inte acceptera lättvindiga klimatlösningar som politiker tar fram. […] utan man 
måste ställa lite kritiska frågor. (I2) 

Individer i samhället har även ett ansvar att ta upp problematiken och föra diskussion kring flyg-

resor och dess klimatpåverkan med vänner och andra människor i sin omgivning. Flera respon-

denter nämner hur man som individ har ett ansvar över hur mycket klimatpåverkan ens eget liv 

bidrar till. Ett flertal respondenter menar dock att även om privatpersoner kan påverka för att 

göra flyget mer hållbart, kan de inte påverka inom alla områden. I3 påpekar till exempel hur pri-

vatpersoner inte kan påverka forskning för hållbarare flyg och att politiker därför har ett ansvar 

som privatpersoner inte har (I3). Andra respondenter är inne på samma spår.  

Det är klart att vad vi gör som privatpersoner är ju flygleverantörer känsliga för. Konsumenterna har ju på det 
sättet en inverkan men jag tror att det kommer att ta alldeles för lång tid om man ska vänta på det. Utan jag 
tror det krävs signaler från våra politiker. (I6) 

Politiker anses ha ett stort ansvar över att minska flygets klimatpåverkan och göra flyget hållbart 

eftersom det är politikerna som fattar beslut, stiftar lagar och skriver under olika överenskommel-

ser om klimatet. Politiker kan få både individer och företag att ändra på sig genom att använda 

styrmedel och ekonomiska incitament för att göra flyget mer hållbart. Flera respondenter nämner 

även hur det är politikerna som kan satsa pengar på forskning som är inriktad på att minska våra 

utsläpp av växthusgaser. 

Ja det man känner med hela klimatfrågan är ju på något sätt att det går inte lämna den till oss vanliga männi-
skor för vi knallar på i vår egen lilla värld. Vi har fullt upp och även de som jag som tänker att det är jättevik-
tigt så kommer jag i alla fall inte iväg på möten med Klimatnätverket när det väl gäller. […] Det handlar fak-
tiskt om politiskt ansvar och politisk vilja och att lyfta de här frågorna till en helt annan nivå. Att det hamnar i 
varenda fråga. (I8) 

Sammanfattningsvis anser en majoritet av respondenterna att det måste till lagstiftning och eko-

nomiska styrmedel för att få människor att flyga i mindre utsträckning och minska på flygets kli-

matpåverkan. Det måste bli dyrare att flyga för att människor ska ändra sina resvanor och det 

måste satsas mer pengar på tåg, särskilt höghastighetståg, så det i en viss mån kan fungera som ett 
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alternativ till att flyga. Det är politikers ansvar att genomföra ovanstående förändringar, men det 

är även privatpersoners ansvar att stötta politikerna i deras beslut och ta ansvar för handlingar i 

sitt eget privatliv. En del respondenter tror dock att den globala uppvärmningen måste ge upp-

hov till fler allvarliga konsekvenser innan politiker är redo att vidta åtgärder mot flygets klimatpå-

verkan och övriga utsläpp av växthusgaser i världen.  

Och sen är jag tyvärr rädd att det [klimatförändringar] måste gå mycket längre. Det är först när det börjar 
märkas och det börjar märkas på rätt ställen. Det måste vara fler naturkatastrofer i USA och på ställen där det 
finns mäktiga krafter som skulle kunna påverka. (I8) 
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7. Diskussion och slutsats 

7.1 Återkoppling till tidigare forskning 

I detta avsnitt kopplas resultatet ihop med tidigare forskning. Resultatet i denna studie har på 

vissa punkter kommit fram till samma resultat som tidigare forskning men på andra punkter skil-

jer det sig istället. I studien har det även framkommit ny information som tidigare inte har be-

handlats i tidigare forskning. Den största anledningen till att det har framkommit ny information 

och skillnader från tidigare forskning kan bero på att denna studie undersöker specifikt klimaten-

gagerade personer. Forskning med detta urval har inte gjorts tidigare. 

Hares m.fl. har tidigare konkluderat att kostnaden och tiden är viktiga faktorer till att människor 

väljer flyget som transportmedel. Detta stämmer överens med resultatet från föreliggande studie 

där flera respondenter nämner att just tidsaspekten är en stor fördel med flyget. För våra respon-

denter är det inte flygresan i sig som är lockande utan det är viljan att resa och uppleva nya plat-

ser. De menar dock att flyget är ett enkelt sätt att ta sig till nya platser. Däremot är respondenter-

na väldigt negativt inställda till att det är billigt att flyga. Respondenterna anser själva att flygets 

låga kostnad är en nackdel, även om de medger att det förmodligen är en stor fördel för många 

andra flygresenärer. Anledning till att respondenterna anser att billiga flygresor och lågprisflyg är 

en nackdel är att det har bidragit till ökningen av flygresor. Ökningen av antalet flygresor ses som 

negativt på grund av flygresors klimatpåverkan. Samtliga respondenter uttryckte nämligen att fly-

gets största nackdel är att det har en negativ påverkan på klimatet. 

Becken, Gössling m.fl., Hares m.fl samt Cohen och Higham har alla angående flygresenärers 

medvetenhet om flygets klimatpåverkan kommit fram till att medvetenheten har ökat sedan 

Beckens undersökning 2004. Även om forskning har visat en ökning av medvetenheten om fly-

gets klimatpåverkan delar inte alla respondenter i denna studie den uppfattningen. Respondenter-

na tror överlag att många människor inte är särskilt insatta i klimatfrågan och medvetna om fly-

gets klimatpåverkan. Kanske är då en del av respondenterna i föreliggande studie en aning pes-

simistiska och tror att andra personer har mindre kunskap om hur deras flygresor påverkar klima-

tet än vad de faktiskt har i verkligheten.  

Respondenterna själva är alla väldigt medvetna om att flyget påverkar klimatet och det är en av-

görande faktor som påverkar deras val av andra transportmedel. Den forskning som har gjorts 

har inte kommit fram till att flygresenärer väljer andra transportmedel på grund av klimatpåver-

kan från flyget. Det valet har dock respondenterna i denna studie gjort. Även om några respon-

denter har valt att fortsätta flyga så gör de det inte helt obetänkt utan de motiverar sina flygresor 
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och försöker att bara flyga när det, enligt dem, är nödvändigt. När det är möjligt väljer de att åka 

exempelvis tåg istället för flyg. I Hares m.fl undersökning ansåg en del flygresenärer att det är 

bättre att passa på att flyga nu innan klimatförändringarna begränsar människors mobilitet. Detta 

tankesätt skiljer sig från respondenternas i denna studie som väljer att resa mindre med flyg på 

grund av dess klimatpåverkan. Respondenterna skulle istället, i motsats till vad som framkom i 

undersökningen av Hares m.fl., vilja flyga oftare om flyget inte påverkade klimatet.  

I föreliggande studie har en del respondenter fortsatt att flyga trots att de är medvetna om flygets 

klimatpåverkan. De är alla eniga om att endast flyga när det är nödvändigt och går det att resa 

med tåg till destinationen är tåg det transportmedel de använder sig av i första hand. Det bör no-

teras att detta är hur respondenterna själva upplever sina flygvanor. Vi kan därför inte veta vad en 

nödvändig resa är för dem och om de verkligen minimerar sitt flygande så mycket som möjligt. 

Både omgivningen och familjen påverkar respondenternas val av att flyga. En respondent berät-

tade att om han blev bjuden på en resa ville han inte vara för motsträvig och tacka nej på grund 

av att en flygresa bidrar till klimatförändringar. En annan respondent menade att hon inte ville 

beröva sina barn chansen att få uppleva det som andras barn får uppleva, i detta fall resor utanför 

Sverige. Att omgivningen påverkar personers flygvanor har inte varit framträdande i tidigare 

forskning. 

Gemensamt för alla dessa respondenter är att även fast de ibland flyger agerar de miljövänligt i 

andra situationer. De försöker att minska sin påverkan på klimatet genom att bland annat åter-

vinna, kompostera, använda biogasbil och installera bergvärme till sina hus. En respondent berät-

tade att hon gör vad hon kan hemma för att kompensera för sina flygresor. Andra respondenter 

förde ett liknande resonemang. De anser sig handla miljövänligt i sitt övriga liv och på det sättet 

är deras flygresor mer acceptabelt ur en klimatsynpunkt än om de inte hade haft ett miljövänligt 

beteende i sitt privatliv. Detta stämmer överens med exempelvis Barrs m.fl. och McKerechers 

m.fl. undersökningar där människor som anser sig vara miljömedvetna agerar miljömedvetet i 

hemmet men fortsätter att flyga trots kunskap om flygets klimatpåverkan. En viktig skillnad i 

förhållande till tidigare forskning är att respondenterna ändå har försökt att flyga mindre, samti-

digt som de kompenserar för flygresor i hemmet till exempel genom återvinning, istället för att 

fortsätta flyga som vanligt. Vissa respondenter avstår helt från att flyga och är samtidigt miljövän-

liga i hemmet. 

I denna studie har det framkommit att nästan hälften av respondenterna anser sig ha slutat att 

flyga. Den största anledningen till att respondenterna inte längre reser med flyg uppger de är på 
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grund av att flygresor påverkar klimatet negativt. Detta skiljer sig från tidigare forskning från 

Becken, Hares m.fl. samt Cohen och Higham, som istället har visat på motsatsen; att individer 

inte är villiga att flyga mindre på grund av flygets klimatpåverkan. Kroesen upptäckte i sin kvanti-

tativa studie att äldre miljömedvetna personer hade minskat på sitt flygresande och menade att 

deras beteende speglade deras attityder. Det har inte framgått i denna studie att respondenternas 

ålder har något samband med deras flygvanor. Om det var att flyget påverkade klimatet som var 

det stora bakomliggande motivet till att de slutade flyga beskriver inte Kroesens undersökning. 

Andra miljömedvetna personer fortsatte att flyga enligt Kroesen. Respondenterna har i denna 

studie motiverat sitt val att sluta flyga med att flygresor har för stor klimatpåverkan och att det 

därmed inte får plats i deras årliga koldioxidbudget och klimatavtryck. Denna skillnad kan vara 

orsakad av att föreliggande studie fokuserat på klimatengagerade personer och inte på miljömed-

vetna personer eftersom det senare är ett brett begrepp och inte nödvändigtvis fokuserar på just 

klimatfrågan. Om en person inte är klimatengagerad kanske personen i fråga inte i lika stor grad 

medvetet försöker undvika handlingar som påverkar klimatet. För respondenterna i denna studie 

kan det antas vara mer självklart att minska flygandet eller sluta flyga på grund av deras stora kun-

skap om, och engagemang inom, klimatfrågan med tanke på flygets klimatpåverkan.  

De respondenter som inte längre flyger beskriver under vilka omständigheter de kan tänka sig att 

börja flyga igen. För att de ska ändra på sitt beteende måste det ske förändringar i klimatpolitiken 

både nationellt och globalt, flyget måste bli hållbart ur en klimatsynpunkt och några av dem kan 

tänka sig att flyga om det sker inom arbetet och i synnerhet av familjära skäl.  Dessa aspekter på 

flygvanor har inte tagits upp av tidigare forskning eftersom resenärer inte har varit villiga att sluta 

flyga för klimatets skull.  

I undersökningen har det visat sig att respondenterna anser att olika människor har olika stor rätt 

att flyga, även om alla typer av flygresor borde minska. Exempelvis har politiker större rätt att 

flyga till viktiga konferenser än en person som vill flyga till London över en helg eller någon som 

vill åka till Thailand på en semesterresa. Personer som har familj i ett annat land har också mer 

rätt att flyga än andra. Detta sätt att resonera har inte framkommit i tidigare forskning. Däremot 

kom Hares m.fl. fram till att en del resenärer anser att de har en rätt att resa med flyg. Denna syn 

på flygresor som en rättighet har även några av respondenterna i denna undersökning mött bland 

andra människor. En respondent upplevde att människor anser att det är en rättighet för dem att 

få åka till Thailand en gång om året till exempel. Men respondenterna är tydliga med att de själva 

inte anser att det är någon mänsklig rättighet att få resa med flyg, däremot anser några responden-
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ter att alla människor ska ha lika stor rätt att flyga. Det uppstår därmed till viss del en konflikt i 

respondenternas åsikter mellan vilka de anser ha rätt att flyga samt när det acceptabelt och att en 

del av respondenterna tycker att antalet flygresor ska vara rättvist fördelat på alla människor. I 

några fall har respondenterna uttryckt åsikter om att vissa resor är mer berättigade än andra sam-

tidigt som de har nämnt hur alla människor i världen ska ha samma rätt att flyga.  

Affärsresor är enligt respondenterna i denna undersökning besvärliga då en del personer (både 

respondenterna själva och andra människor) kan känna sig tvingade att flyga inom jobbet fast de 

helst skulle resa på ett annat sätt. En respondent nämnde att han skulle överväga att säga upp sig 

om hans arbete krävde att han ofta var tvungen att resa med flyg. Andra respondenter menar att 

de känner att de måste flyga inom arbetet eftersom andra transportalternativ kostar mer pengar 

för deras arbetsgivare. Gössling m.fl. kom fram till en liknande slutsats i sin undersökning, att 

flygresenärer gärna vill minska på sina flygresor men att deras chef inte delade den uppfattningen. 

En annan undersökning, denna genomförd av Lassen, kom fram till att flygresenärer inte ansåg 

att det fanns andra transportalternativ än att flyga när det gällde affärsresor. Respondenterna i 

denna undersökning delade inte helt den åsikten då flera av dem har åkt tåg istället när de har 

förväntats att flyga inom arbetet. 

Becken har beskrivit hur ett visst antal flygresenärer hade skuldkänslor över att flyga på grund av 

flygets klimatpåverkan. Att klimatkompensera var för dem ett sätt att slippa känna skuld över sin 

flygresa. Även samtliga respondenterna i denna studie har uttryckt att de känner skuld och ångest 

över sina flygresor. Mair påstår att människors motivering till att klimatkompensera sin flygresa 

kan delas in i två övergripande kategorier: resenärer som klimatkompenserar eftersom de känner 

skuldkänslor över att flyga och de som klimatkompenserar på grund av att kompensering upplevs 

som det rätta att göra. Denna forskning stämmer överens med hur några av respondenterna ut-

trycker sig i denna studie. Den respondent som klimatkompenserade gör det för att hon känner 

skuldkänslor över att flyga och för att lindra den skuld hon känner.  

Att människor klimatkompenserar för att de känner skuldkänslor är dock inte ett motiv respon-

denterna tillskriver människor i sin omgivning. Respondenterna verkar därför inte tro att särskilt 

många människor i deras omgivning får dåligt samvete av att flyga som de själva får. Majoriteten 

av respondenterna klimatkompenserar inte när de flyger. Detta tror vi beror på att respondenter-

na överlag var negativt inställda till klimatkompensering vid flygresor. Många ansåg att det inte 

var ett effektivt sätt att motverka sina flygresors klimatpåverkan på. En annan anledning kan vara 
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att många av respondenterna redan ansåg att de klimatkompenserade hemma genom olika miljö-

vänliga åtgärder. 

Respondenternas syn på omgivningens kunskap om, samt vilja till, klimatkompensering av flygets 

klimatpåverkan är överlag samstämmig. De antar att människor i deras omgivning inte har någon 

kunskap om klimatkompensering, eller bara en väldigt liten kunskap, samt att människor överlag 

väljer att inte klimatkompensera. Respondenternas uppfattning om människor i omgivningen, i 

det här fallet, stämmer inte helt med Beckens undersökning som visade på att hälften av resenä-

rerna kunde tänka sig att klimatkompensera. Dock är det en skillnad på att kunna tänka sig att 

kompensera för sina flygresor och att faktiskt ta steget att klimatkompensera. 

Anledningar till att människor flyger är bland annat, enligt respondenterna, att de anser att det 

inte finns ett alternativ till att flyga samt att det anses vara viktigt att ha semester. Detta stämmer 

överens med två av tre av Hares m.fl. anledningar till att resenärer väljer flyget istället för andra 

transportmedel. Den tredje anledningen, att resenärer inte anser att flygets klimatpåverkan är de-

ras ansvar och att de känner att enskilda personers flygvanor är obetydliga när det gäller att 

stoppa den globala uppvärmningen, är inget som respondenterna har nämnt. Enligt tidigare 

forskning är det regeringar, flygbolag och företag som, enligt flygresenärerna, bör ansvara för 

flygresors klimatpåverkan.  

Respondenternas egna tankar om individens ansvar skiljer sig från den tidigare forskningen. Re-

spondenterna är samstämmiga i att särskilt politiker har ett ansvar för att minska flygets klimatpå-

verkan men att även de själva, och alla andra, har ett personligt ansvar för hur ens eget liv påver-

kar klimatet och miljön. Enligt respondenterna ska politiker använda ekonomiska styrmedel för 

att minska på flygets klimatpåverkan. Pengar från till exempel skatt på flygbränsle kan sedan gå 

till utveckling av miljövänligare flygplansteknik och satsningar på Europas tågtrafik. Responden-

terna anser att media har ett ansvar i hur de belyser klimatfrågan och flygets klimatpåverkan och 

detta har inte framkommit i tidigare forskning. Även företag och flygbolag är ansvariga för att se 

till att flygets klimatpåverkan minskar, men respondenterna har ingen tilltro till att de kommer att 

ta det ansvaret. I detta fall är respondenterna mer kritiska än de personer som har varit en del av 

tidigare undersökningar. Respondenterna anser att företag har ett ansvar men tror inte att det 

kommer att leda till minskad klimatpåverkan från flyget. De lämnar inte över ansvaret på någon 

annan utan anser att de som individer självklart också har ett ansvar för sina handlingar men att 

politiker ibland har större chans att kunna förändra saker och ting. Några av respondenterna på-

pekar dock att politiker måste ha stöd från väljare för att kunna genomföra beslut och då är det 
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respondenternas och andra privatpersoners ansvar att ställa krav på att flyget inte får påverka 

klimatet i den utsträckning det gör idag. 

Ovanstående visar på en tydlig skillnad i hur respondenterna i denna studie och deltagarna i tidi-

gare undersökningar ser på sin egen roll i flygets klimatpåverkan. Respondenterna i föreliggande 

studie uttryckte sig inte på så vis att de kände att deras egna val att flyga eller inte var obetydligt. 

Det vore intressant att undersöka varför några människor känner att deras handlingar inte gör 

någon skillnad, eller inte betyder något i det stora hela, och därför inte väljer att agera miljövänligt 

medan andra följer sina värderingar och anpassar sina handlingar till dem i en större grad. Kanske 

är svaret en nyckel till att förändra personers flygvanor och därmed minska flygets klimatpåver-

kan. En del respondenter tar upp att synen på flygresor bör ändras för att få människor att bli 

mer positivt inställda till andra transportalternativ genom att få människor att inse hur stor påver-

kan flyget har på klimatet. Enligt tidigare forskning skulle det dock inte fungera eftersom männi-

skor väljer att flyga trots att de känner till flygets klimatpåverkan.   

Det kan noteras att respondenterna i studien ofta tror att omgivningens uppfattningar om flygre-

sor och klimatpåverkan inte överensstämmer med deras egna uppfattningar. Ett flertal respon-

denter tror inte att andra människor har kunskap eller bryr sig om flygets klimatpåverkan, att 

människor i omgivningen inte vet vad klimatkompensering innebär, att de inte vill klimatkom-

pensera och att vissa personer förnekar att flygresor påverkar klimatet. Respondenterna verkar 

helt enkelt tro att de flesta människor inte låter flygets klimatpåverkan styra deras val av trans-

portmedel, vilket även stöds av tidigare forskning. Respondenternas uppfattningar om andra 

människor stämmer dock inte helt överens med tidigare forskning, såsom att omgivning inte vill 

klimatkompensera eller att många inte har en medvetenhet om flygets klimatpåverkan. På dessa 

punkter har tidigare forskning visat på motsatsen än det som flera av respondenterna tror. Re-

spondenterna gör stor skillnad på sina egna flygvanor och sitt förhållningssätt till flyget och hur 

de anser att andra människor handlar och tänker.  Detta beror antagligen på att de har känt att de 

värderingar och attityder de själva har angående flygresor och klimatpåverkan inte delas av en ma-

joritet av människorna i samhället.   

Det attitude-behaviour gap som tidigare forskning, bland annat Kroesen, har påpekat finns mellan 

människor med en miljömedveten attityd och valet att fortsätta flyga trots flygresors klimatpåver-

kan, kan inte sägas stämma överens med hur respondenterna i föreliggande studie beter sig. Samt-

liga respondenter ser sig som engagerade i klimatfrågan och en del av dem har valt att sluta flyga 

helt medan andra beskriver hur de försöker minska på sitt flygande så mycket som möjligt. Ef-
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tersom anledningen till att de försöker flyga mindre eller inte flyga alls, är flygets klimatpåverkan, 

saknas nästan helt ett attitude-behavior gap. För de som inte flyger saknas det helt, och för de som 

försöker begränsa sitt flygande är det litet. Det finns då ett attitude-behaviour gap hos de responden-

ter som fortsätter att flyga trots sitt engagemang för klimatfrågan. Detta gap är inte alls lika tydligt 

som i tidigare forskning där miljömedvetna överlag inte tänkte flyga mindre på grund av flygets 

klimatpåverkan. På det sättet skiljer sig vårt resultat från tidigare undersökningar. Detta kan bero 

på att vårt urval som fokuserar på enbart klimatengagerade och inte personer som endast anser 

sig vara miljömedvetna. Det kan därmed finnas grupper av miljömedvetna som i specifika frågor 

inte uppvisar ett attitude-behaviour gap, eller i alla fall inte ett tydligt attitude-behaviour gap. Det kan 

också bero på graden av engagemang. Respondenterna i denna studie har tagit beslutet att med-

verka i Klimatnätverket. Någon som endast anser sig vara miljömedveten behöver inte vara aktivt 

involverad i miljö- och klimatfrågor. Det kanske är större chans att personer som är aktivt enga-

gerade i en fråga sedan även låter deras attityder styra deras beteenden och handlingar till en 

större grad än andra.  

7.2 Återkoppling till det teoretiska ramverket 

Med hjälp av the low-cost hypothesis går det vidare att undersöka förekomsten av attitude-behavior gap 

hos respondenterna. Respondenterna är tydliga med att flygets klimatpåverkan är negativ och 

överväger de positiva fördelarna flyget har. De är också eniga om att klimatfrågan är viktig att ta 

itu med och själva har de ingått i Naturskyddsföreningens Klimatnärverk för att ta ställning för 

detta. Trots det fortsätter mer än hälften att flyga under begränsade former. De väljer flyget för 

att de uppfattar det som det enda realistiska alternativet och behovet och viljan av att resa är 

stark. Av resultatet kan man tolka att för dem som fortfarande flyger är viljan att resa starkare än 

deras klimatengagemang. Det finns dock de respondenter som har slutat att flyga och där det inte 

finns ett attitude-behavior gap, i alla fall inte när det kommer till attityder till flyget och flygvanor. 

Respondenterna beskriver samtliga hur valet att flyga eller inte flyga är en högkostnadssituation. 

De beskriver flygresor som snabba, billiga och lättillgängliga. Flera av respondenterna beskriver 

hur det innebär en högre kostnad att resa med tåg än med flyg på grund av att det ofta är dyrare 

att ta tåget, det är inte lika smidigt som att flyga och en tågresa tar längre tid än en flygresa. I en 

sådan högkostnadssituation är det få miljömedvetna som inte skulle välja att resa med flyg enligt 

the low-cost hypothesis.  

Enligt Diekmann och Preisendörfers the low-cost hypothesis borde respondenterna, som är klimaten-

gagerade och har miljövänliga attityder, ägna sig åt miljövänligt beteende i situationer med låg 
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kostnad som exempelvis återvinning men deras attityder bör inte påverka deras flygvanor. Då 

flyget kan definieras som en högkostnadssituation bör respondenterna enligt det teoretiska ram-

verket inte ändra flygvanor trots vetskapen om flygets klimatpåverkan. Detta stämmer dock inte 

helt överens med föreliggande undersöknings resultat. Av undersökningens nio respondenter fly-

ger fortfarande fem. Dessa fem är dock eniga om att de tar andra transportmedel, främst tåget, 

när det är möjligt. De vittnar också om att de försöker flyga sällan. Men att sluta flyga helt är inte 

ett alternativ för dem. Därmed stämmer the low-cost hypothesis delvis in på dessa fem respondenter. 

Fyra av respondenterna har, enligt dem själva, helt slutat att flyga på grund av flygets klimatpå-

verkan. Dessa respondenter som väljer att inte flyga alls representerar då den minoritet som 

Diekmann och Preisendörfer nämner i förbigående; de individer som även i högkostnadssituat-

ioner väljer att agera miljövänligt. The low-cost hypothesis stämmer därmed inte helt överens med 

resultatet i föreliggande studie. Vårt resultat visar på att människor vars attityder inkluderar om-

tanke för klimatet delvis eller alltid i högkostnadssituationer väljer att inte resa med flyg.  

Det som till viss del stödjer the low-cost hypothesis är att respondenterna känner ett dåligt samvete 

över att flyga. Detta bör sänka kostnaden för situationen och göra det enklare att välja andra 

transportmedel. Detta skulle vara en form av social kostnad som kan vara viktig att ta i beaktning 

och som för nuvarande inte inkluderas i the low-cost hypothesis. Det är oklart i denna studie hur 

mycket den sociala kostnaden påverkar hög- och lågkostnadssituationer då samtliga respondenter 

känner dåligt samvete över att flyga men flera av dem flyger ändå. Det kan bero på att den sociala 

kostnaden i form av dåligt samvete värderas högre av vissa personer medan ekonomi och be-

kvämlighet är viktigare för andra. I denna studie anser vi att det ändå är en hög kostnad att sluta 

flyga eftersom respondenterna som inte flyger har påpekat att de vill flyga, om det hade varit 

hållbart. Valet att inte flyga är därför en uppoffring för dem. Deras attityd har i detta fall påverkat 

deras handlingar även när den så kallade kostnaden är hög. Det går att spekulera om kostnaden 

för att välja bort flyget fortfarande hade varit hög för dessa personer om det inte hade varit en 

uppoffring att sluta flyga.  

Diekmann och Preisendörfer påpekar att miljömedvetna personer oftast är positivt inställda till 

politiska beslut som ska främja miljövänligt beteende. Överlag var respondenterna i undersök-

ningen överens om att politiker bör införa ekonomiska styrmedel för att minska antalet flygresor 

och därmed flygets klimatpåverkan. Särskild nämndes skattehöjningar för flyget som ett ekono-

miskt styrmedel som bör appliceras. Både de respondenter som flög och de som inte flög höll 

med om detta. En del av respondenternas lösningar till hur man ska minska på flygets klimatpå-
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verkan berör hur resor med flyg kan omvandlas till att bli en högkostnadssituation och hur resor 

med andra transportalternativ, i synnerhet tåg, blir lågkostnadssituationer. Om människor väljer 

bort flyget till förmån för tåg när kostnaden för att flyga har blivit högre samtidigt som tåget blir 

billigare, lättillgängligare och snabbare kommer det visa om the low-cost hypothesis stämmer. Om tåg-

resor blir ett bekvämare transportmedel som kostar mindre än idag samtidigt som flyget blir dy-

rare, men människor ändå väljer att flyga, är det andra bakomliggande faktorer än låg- och hög-

kostnadssituationer som påverkar miljömedvetnas beteende.  

I beskrivningen av the low-cost hypothesis nämner Diekmann och Preisendörfer hur även sociala 

normer påverkar människors beteende och handlingar. Sociala normer är dock inte ett begrepp 

som är centralt för hypotesen. Resultaten i denna undersökning visar ändå att sociala normer på-

verkar en del respondenters flyg- och resvanor, men de flesta respondenter har uppfattningen att 

omgivningen påverkas mer av sociala normer än de själva. Sociala normer kanske är viktigare för 

människor som inte har miljömedvetna än vad de är för de som är miljömedvetna eller klimaten-

gagerade. För enligt respondenternas uppfattning är sociala normer av betydelse för de flesta 

människor i samhället och detta påverkar deras flygvanor. 

Eftersom det ses som normalt att flyga i vårt samhälle och att det ibland till och med finns en 

status i att flyga, påverkar det människor till att flyga mer än om det hade varit tvärtom enligt re-

spondenterna. I resultatet framkom uppfattningen att flygets klimatpåverkan skulle kunna mins-

kas genom att normen i samhället förändras; att vi ändrar syn på flygresor och istället ser dem 

som något negativt. Om den rådande normen i samhället vore att det inte är standard att resa 

med flyg, och att det till och med ses som något negativt, skulle många fler välja att inte flyga. I 

resultatet presenterades också några respondenters syn på förebilder. Förebilder i samhället kan 

genom att välja att inte flyga på grund av flygets klimatpåverkan influera personer så att även de 

minskar antalet flygresor för klimatets skull. Hur normerna i ett samhälle kan påverka människor 

till att flyga nämns oftast i sammanhanget att normerna påverkar andra människor än responden-

terna själva. Det fanns dock de respondenter som hävdade att de i vissa fall skulle känna sig 

tvungna att flyga på grund av att individer i deras omgivning förväntar sig det. 

Sociala normer förefaller därför spela en viktig roll för att individer ska handla för att minska sin 

egen klimatpåverkan när de väljer transportmedel. Alla tre typer av normer tycks spela roll för om 

människor väljer att flyga eller inte. Respondenterna uppfattar att en majoritet i samhället accep-

terar flygresor (injunctive norms) och att många i samhället flyger (descriptive norms). Personal norms 

spelar en stor roll för flera av respondenternas beteende i föreliggande undersökning och de ver-
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kar spela störst roll för de respondenter som väljer att inte flyga. Trots att samhällets descriptive 

norms och injunctive norms båda uppfattas som positiva till flygresor går dessa respondenter emot de 

normerna när de väljer att inte flyga. Deras personliga normer, det vill säga acceptens för sina 

egna handlingar, verkar då för dessa människor vara den norm som påverkar deras handlingar 

och beteende starkast. För att ändra på människors handlingar och beteenden är det viktigast att 

förändra injunctive norms, vad individer tror att andra anser om ett beteende, enligt Cialdini m.fl. 

Det är även främst injunctive norms som respondenterna menar behöver förändras för att få männi-

skor att flyga mindre. De anser att om flygresor uppfattas som något negativt och man börjar se 

ned på personer som flyger kommer antalet flygresor minska.  

Eftersom respondenterna i föreliggande studie har identifierat sociala normer som en viktig fak-

tor för att minska på antalet flygresor och därmed flygets klimatpåverkan kan det diskutera om the 

low-cost hypothesis borde inkorporera social normer mer centralt i hypotesen. Enligt resultatet i 

denna studie kanske sociala normer trots allt inte bör vara mer centralt i the low-cost hypothesis. 

Detta eftersom respondenterna anser att sociala normer påverkar oss till att flyga samtidigt som 

de själva försöker begränsa sitt flygande eller helt har slutat flyga. Respondenterna framför även 

åsikter som visar på att många av dem tror att sociala normer påverkar andra i större grad, när det 

gäller flygresor, än de själva. The low-cost hypothesis undersöker vad som krävs för att just människor 

med en miljömedveten attityd ska handla miljömedvetet. Eftersom de klimatengagerade perso-

nerna i studien verkar påverkas mindre av sociala normer än personer som inte är engagerade för 

klimatet, är inte sociala normer lika viktigt i the low-cost hypothesis när det berör specifikt miljömed-

vetna människor, än vad de är för människor som inte berörs av hypotesen. Klimatengagerade 

personer kanske inte alls påverkas mindre av sociala normer än andra men då de utgör en 

subgrupp i samhället kan det vara så att de påverkas av andra normer inom den gruppen. Dessa 

normer kan vara mer betydelsefulla för dem än andra normer i samhället.  

Som nämnt tidigare kan inte the low-cost hypothesis förkastas helt och hållet eftersom en majoritet av 

respondenterna fortfarande flyger. Det är dock mer komplext att förklara människors beteende 

än genom endast låg- och högkostnadssituationer. Respondenternas syn på omgivningens för-

hållningsätt till flyget visar att de anser att omgivningen är påverkade av att flyget är en högkost-

nadssituation men också av sociala normer. Sociala normer påverkar även de respondenter som 

fortsätter flyga men det går att diskutera om de är mer påverkade av högkostnadssituationen än 

sociala normer. Det går inte att säga att de som flyger inte väljer det miljövänliga valet i en hög-

kostnadssituation för att de flyger. Det finns andra högkostnadssituationer än flyget. Flera re-
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spondenter kör biogasbilar till exempel och en av dem är en respondent som fortfarande flyger. 

Att välja en biogasbil utöver en bensin- eller dieseldriven bil anser vi är en högkostnadssituation. 

En annan respondent som fortsatt flyga planerar att installera solceller som även de är en hög-

kostnadssituation, enligt oss.  

Slutligen, i och med denna studie går det att delvis förkasta och delvis bekräfta the low-cost hypothe-

sis. Den kan bekräftas på grund av att flera respondenter fortsätter att flyga, men inte helt utan 

inskränkningar vilket även styrker att det finns ett litet attitude-behavior gap. Hypotesen kan dock 

förkastas i och med att flera respondenter faktiskt har slutat flyga och hos dessa respondenter 

finns det inget attitude-behavior gap i det här fallet. På grund av att den till viss del kan förkastas 

kanske the low-cost hypothesis bör skilja på olika typer av miljömedvetenhet eftersom respondenterna 

i denna studie har varit klimatengagerade. Förutom klimatengagerade personer kan det finnas 

andra grupper av miljömedvetna personer. Även attitude-behavior gap skulle kunna utvecklas till att 

skilja på olika typer av miljömedvetenhet av samma anledning som the low-cost hypothesis.  

7.3 Vidare forskning 

Eftersom föreliggande studie har varit begränsad till en specifik organisation borde vidare forsk-

ning undersöka andra grupper och organisationer med klimatengagerade personer för att få en 

mer varierad bild av deras syn på flyget och flygets klimatpåverkan. Då detta är en kvalitativ stu-

die skulle vidare forskning kunna utgöras av kvantitativa studier för att se om de mönster som 

framträdde i denna studie har ett samband och kan appliceras på fler klimatengagerade personer. 

Det skulle även vara värdefullt att undersöka hur personer inom bistånds- och miljöarbete ställer 

sig till att flyga och flygets klimatpåverkan eftersom personer inom dessa yrken oftast vill hjälpa 

utsatta människor och miljöer, men deras flygresor inom arbetet kan påverka människor och kli-

matet negativt genom flygets klimatpåverkan. 

Vidare skulle forskning om vad sociala normer har för inverkan på the low-cost hypothesis vara in-

tressant, samt att undersöka hur mycket klimatengagerade personer påverkas av sociala normer. 

Kanske påverkas de mindre av sociala normer än andra, eller av andra sociala normer än de do-

minerande. Likaså skulle vidare forskning om the low-cost hypothesis gäller alla typer av miljövänligt 

beteende vara till nytta för att utveckla hypotesen. Kanske kan inte hypotesen gälla för alla typer 

miljövänligt beteende som bland annat Stern tagit fram. Utan the low-cost hypothesis måste anpassas 

till olika typer av miljövänligt beteende. Det skulle vara intressant att undersöka om begreppet 

sociala normer och även social kostnad borde ingå i the low-cost hypothesis. 
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7.4 Slutsats 

Denna studie har, utifrån intervjuer med medlemmar från Naturskyddsföreningens Klimatnät-

verk, beskrivit hur klimatengagerade personer förhåller sig till flyget och flygets klimatpåverkan. 

I denna slutsats presenteras en sammanfattning av svaren på frågeställningarna. Respondenterna i 

föreliggande studie ser negativt på flyget på grund av att det har stor klimatpåverkan och denna 

påverkan är anledningen till att fyra respondenter har slutat att flyga. De resterande fem respon-

denter vill minska sitt flygande eller har minskat sitt flygresande. Respondenterna tänker efter 

noggrant innan de köper en flygresa och de flyger inte om det finns andra transportalternativ, 

istället väljer de tåg för det har en liten påverkan på klimatet. För att de respondenter som slutat 

flyga ska börja flyga igen måste flyget bli mer hållbart. En förändrad arbetssituation kan också 

göra att några av dem tvingas att flyga inom jobbet även om det är något de försöker undvika.   

Gemensamt för respondenterna är att de känner dåligt samvete när de flyger på grund av flygets 

klimatpåverkan. Även de som anser att de slutat flyga kände dåligt samvete då de har flugit tidi-

gare i livet. Samtliga respondenter anser att det finns olika personer och olika tillfällen när det är 

mer acceptabelt att flyga, exempelvis har politiker rätt att flyga på grund av sitt arbete och det är 

även mer acceptabelt att flyga på grund av familjeskäl. Att göra en weekendresa med lågprisflyg 

eller att flyga till Thailand för att vara på ett hotell och sola och bada anses inte vara lika accepta-

belt. Respondenterna anser att ur ett rättighetsperspektiv är flyget inte en självklar rättighet men 

helst ska alla människor ha lika stort klimatutrymme och därmed få flyga så länge det får plats i 

deras koldioxidbudget.  

I undersökningen uttrycker respondenterna att omgivningens förhållningssätt till flyget är ohåll-

bart ur en klimatsynpunkt. De tycker att det har blivit status i att flyga, att få tänker på flygets 

klimatpåverkan och att människor flyger för mycket. För att minska flygets klimatpåverkan har, 

enligt studiens respondenter, främst politiker och privatpersoner det stora ansvaret. De viktigaste 

åtgärderna för att stoppa flygets klimatpåverkan är införandet av ekonomiska styrmedel, teknik-

utveckling och ändrad samhällssyn på flyget. 

Föreliggande undersöknings resultat har både likheter och skillnader med tidigare forskning. Re-

sultatet stödjer inte tidigare forsknings slutsatser att de som är miljövänliga flyger och inte vill 

ändra på sina flygvanor trots kunskap om flygets klimatpåverkan. I denna studie har en del re-

spondenter slutat flyga, de som inte har slutat flyga har minskat på sina flygresor eller är positiva 

till att minska sitt flygresande. De respondenter som fortfarande flyger kompenserar och motive-

rar sina resor genom att de är miljövänliga i hemmet på liknande sätt som tidigare forskning 
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också kommit fram till. Deras syn på omgivningens attityder till flyg stämmer inte helt överens 

med vad tidigare forskning kommit fram till, då respondenterna har en mer negativ syn på om-

givningens flygresor och medvetenhet om flygets klimatpåverkan än vad forskningen stödjer. 

Det teoretiska ramverket för denna studie, the low-cost hypothesis, undersökte om det fanns något 

attitude-behavior gap hos respondenterna. Hypotesen kunde delvis förkastas då fyra av responden-

terna slutat att flyga samt att de som fortsatte att flyga även gjorde andra val i sin livsstil som in-

nebar höga kostnader. Men eftersom de även sa att de använde flyget då det var enkelt, snabbt 

och billigt kan inte hypotesen förkastas helt och hållet. Sociala normer är enligt respondenterna 

viktigt för hur människors flygvanor ser ut men för respondenterna själva påverkar inte sociala 

normer deras handlingar lika mycket, även om det påverkar några få respondenter som fortfa-

rande flyger. Av de tre normtyperna verkar personal norms influera respondenterna mest.  

Att resa har visat sig vara viktigt för respondenterna men då de är klimatengagerade är resor med 

flyg en komplex fråga med tanke på flygets påverkan på klimatet. Till skillnad från många männi-

skor är det inte självklart för dem att flyga till sin destination. Respondenterna i denna studie har 

till viss del tagit ställning mot att flyga och därmed ställt sig utanför den rådande normen. För-

hoppningsvis kommer även människor som inte är engagerade för klimatet, i den närmaste fram-

tiden, ha flygets klimatpåverkan i åtanke när de står inför valet att flyga eller inte flyga. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Tema 1 Personligt engagemang 

Kan du börja med att kortfattat beskriva på vilket sätt du är engagerad i klimatfrågan?    

Hur kommer det sig att du blev involverad i klimatfrågan? 

Kan du berätta hur du blev involverad inom Naturskyddsföreningens Klimatnätverk? Vad är din 

roll inom nätverket. 

Tema 2 Syn på flyget och flygets klimatpåverkan 

Vad kommer du att tänka på när du hör ordet ”flygresor”? 

- Positivt eller negativt? 

Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att flyga? 

- Fördelar/nackdelar för vem? 

Kan du beskriva på vilket sätt du har uppfattat att flyget bidrar till klimatförändringar? 

Flygets koldioxidutsläpp i världen är marginella drygt (2 -2,5%) men det är också bara en liten 

grupp människor (2-3 %) som använder sig av flyg. Hur går dina tankar omkring det? 

Tema 3 Syn på omvärldens flygvanor  

Vad tror du påverkar människors val av att flyga? 

Vad tycker du om att en del personer flyger ofta, exempelvis med lågprisflyg?  

Finns det tillfällen där det är mer okej att flyga än andra?  

- Vilka och varför? 

- Spelar typen av flygresor någon gör roll? (Affärsresor, semesterresor, VFR) 

Tidigare forskning visar på att flygresenärer känner att resor med flyg är en rättighet. Håller du 

med om detta påstående? Utveckla gärna! 

Vad tror du det krävs för att människor ska ändra på sina flygvanor? 



 

 

   

Tema 4 Personliga flygvanor 

Bedömer du att ditt flygresande är hållbart? Förklara  

- Hur många resor har du gjort de senaste två åren? 

Kan du beskriva vilken typ av flygresor du gör? 

- Långa eller korta flygresor? 

- Av vilken anledning brukar du flyga? Semester, hälsa på familj och vänner, 

affärsresor? 

Väljer du andra transportalternativ istället för att flyga eller väljer du i första hand flyg när du har 

möjlighet?  

- Vad väljer du för transportalternativ istället för flyg? 

- Kan du berätta om anledningarna till att du väljer andra transportalternativ? 

Om du inte väljer något annat transportalternativ, varför väljer du att flyga? 

- Skulle du önska att välja något annat alternativ? 

Reflekterar du över flygets klimatpåverkan när du planerar en flygresa och flyger? När?  

- Kan du beskriva på vilket sätt?  

- Har du några särskilda känslor kopplade till att flyga?  

Tror du andra människor reflekterar över flygets klimatpåverkan när de flyger? 

- Varför tror du det/ varför inte? 

Skulle du vilja förändra dina flygvanor? Kan du beskriva på vilket sätt du vill förändra dem? Vad 

beror det på? 

Tema 5 Åtgärder och ansvar 

Vet du vad klimatkompensering innebär? Kan du ge en kort förklaring? 

- Tror du allmänheten i stort vet vad klimatkompensering innebär?  

- Varför vet de/vet de inte? 



 

 

   

Har du någonsin klimatkompenserat vid flygresor? Av vilken anledning har du valt att klimat-

kompensera/inte klimatkompensera? 

- Kan du beskriva på vilket sätt du klimatkompenserar? 

Anser du att klimatkompensering är tillräckligt för att minska flygets klimatpåverkan? Utveckla 

gärna! 

- Har du några andra alternativ för att minska flygets klimatpåverkan, vilka? 

Kan du beskriva vad du tror skulle behöva förändras för att göra flygresor hållbara så att de inte 

påverkar klimatet? Är det möjligt att göra flyget hållbart? 

 

Vem eller vilka anser du har ansvaret för att göra flyget hållbart? Privatpersoner, flygbolagen, re-

geringar. 

- Varför har just dessa ett ansvar? 

Avslutning 

Är det något mer du vill tillägga som vi inte har tagit upp?  

Går det bra om vi kontaktar dig om vi har fler frågor?  

Du får gärna kontakta oss om du kommer på något mer du vill säga. 

Tack för att du ville ställa upp, det uppskattar vi verkligen! 

 

 

 

 

 

 

 


