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Utredning av klimatkompensering på Stockholms universitet 

I Stockholms universitets centrala miljöplan för 2014 och 2015 är ett av målen att utreda 
möjligheten att klimatkompensera för tjänsteresor med flyg. Tjänsteresorna pekas ut som en 
av universitetets betydande miljöaspekter.  Att klimatkompensera innebär att finansiera en 
åtgärd utanför organisationen vilken minskar hela eller delar av organisationens utsläpp av 
klimatpåverkande gaser. Det finns olika sätt att klimatkompensera, exempelvis genom köp av 
utsläppsrätter som ingår i EU:s system för utsläppshandel (inleddes i januari 2005). 
Förhoppningen är att utsläppshandeln skapar ekonomiska incitament som stimulerar till 
kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Liknande förhoppningar förs fram på global nivå: 
utsläppshandel är ett centralt inslag också inom ramen för Kyotoprotokollet. Men det är inte 
alls säkert att förhoppningarna infrias. Avgörande för handelssystemens betydelse är framför 
allt vilket ”tak” som sätts för den sammanlagda mängden tillåtna utsläpp inom systemen. I ett 
pressmeddelande den 15 maj 2014 nämner Europeiska Kommissionen dock att det 
sammanlagda överskottet på utsläppsrätter ökade ytterligare till mer än 2,1 miljarder för 2013 
från nästan 2 miljarder i slutet av 2012.  

Ett annat sätt att klimatkompensera innebär köp av reduktionsenheter från Clean Development 
Mechanism (CDM) projekt. Det är det senare som denna utredning fokuserar på, och i texten 
nedan används ordet "klimatkompensering" med koppling till just köp av reduktionsenheter 
från CDM projekt. CDM regleras i Kyotoprotokollet och innebär att utsläppsreducerande 
projekt, exempelvis investeringar i förnybar energi, får tillgodoräkna sig utsläppsminskningar 
som reduktionsenheter. En reduktionsenhet motsvarar ett ton koldioxid. Dessa kan sedan 
säljas till länder eller organisationer. För att ett CDM projekt ska godkännas krävs att det kan 
visa på vilket sätt samt hur mycket det faktiskt minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. 
FN:s CDM Executive Board bedömer om ett projekt verkligen bidrar till minskade utsläpp av 
växthusgaser och därmed anses vara additionellt. 

CDM har enligt Kyotoprotokollet alltså som mål att bidra till minskade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser, men också att bidra till tekniköverföring till utvecklingsländer och 
hållbar utveckling. CDM har dock kritiserats för att inte säkerställa att de sociala aspekterna 
av hållbar utveckling finns med i projekten. Världsnaturfonden (WWF) och Greenpeace med 
flera har utvecklat en metodik för CDM projekt kallad Gold Standard där särskilt höga krav 
ställs på lokalt deltagande och inflytande samt bidrag till hållbar utveckling.  
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Från och med 1 januari 2013 ingår flygsektorn i det europeiska systemet för utsläppshandel 
med klimatpåverkande gaser. Efter kritik från USA och Kina ingår dock endast 
flygtransporter inom EU och inte det som var tänkt från början, det vill säga flygresor också 
utanför EU. Det nuvarande avtalet sträcker sig fram till och med 2020. I och med införandet 
av flygsektorn i det europeiska systemet för utsläppshandel med klimatpåverkande gaser kan 
man anta att en viss osäkerhet uppstod bland de statliga myndigheterna, det vill säga om det 
var lagligt att också klimatkompensera för tjänsteresor med flyg efter 1 januari 2013. Det kan 
nämnas att Göteborgs universitet, det första miljöcertifierade universitetet i Sverige, 
klimatkompenserar idag alla sina tjänsteresor med flyg. Göteborgs universitet köper endast 
reduktionsenheter från CDM projekt som uppnått Gold Standard certifiering. 
Regeringskansliet klimatkompenserar för flygresor utanför EU, det vill säga för de flygresor 
som inte ingår i det europeiska systemet för utsläppshandel med klimatpåverkande gaser. Ida 
Åhren, departementssekreterare på Miljödepartementet, skriver i ett epostmeddelande 21 
oktober 2011 ”Efter 2012 torde det sedan vara upp till myndigheterna själva om de vill 
försöka använda förvaltningsanslaget till klimatkompensation.”  

På Stockholms universitet klimatkompenserades tjänsteresor med flyg under perioden 1 juli 
2010 – 31 december 2012. Universitetets dåvarande resebyrå VIA Travel slöt ett avtal med 
U&W [you&we], vilka är en ledande aktör på marknaden för frivillig klimatkompensation.  
Som ett exempel kan nämnas att Stockholms universitet klimatkompenserade för 548 ton 
koldioxid vid flygresor under tredje kvartalet 2010. Detta utfördes genom stöd till ett 
energiprojekt i Karnataka, Indien, där jordbruksavfall omvandlas till förnybar el som ersätter 
el från kol. På detta första certifikat som universitetet erhöll står att projektet förutom 
klimatnyttan också har skapat hundratals arbetstillfällen, bättre närmiljö och positiva 
hälsoeffekter. Luftföroreningar inomhus från eldning med kol och ved dödar uppskattningsvis 
mellan tre och en halv och fyra miljoner människor i världen varje år enligt en färsk studie i 
tidskriften Lancet Respiratory Medicine. Rök från öppna eldar och enkla kaminer i dåligt 
ventilerade rum kan ge nivåer av föroreningar som är tre gånger högre än på en gata i London. 
Stockholms universitet ligger i framkant när det gäller forskning om luftburna aerosolpartiklar 
och dess påverkan på jordens klimat och människans hälsa. Som exempel kan nämnas den 
breda klimatforskning som bedrivs inom Bolin Centre for Climate Research. Stockholms 
universitet har också som ambition att långsiktigt vara i framkant i världen inom hållbar 
utveckling. 

Stockholms universitets medarbetare reser dock mycket med flyg och bil i tjänsten, år 2012 
för 36,5 miljoner km per år, vilket i sin tur motsvarar 911 varv runt jorden. En tur och retur 
resa med flyg mellan kontinenter motsvarar mellan 1 och 1.5-års normalkörning med bil. 
Tjänsteresorna bidrar till utsläpp av klimatpåverkande gaser, vilket har en negativ påverkan på 
jordens klimat. Resorna tar också naturresurser i anspråk. Stockholms universitet behöver 
därför arbeta med denna miljöpåverkan. I det perspektivet kan nämnas att Internationella 
energiorganet (IEA) säger att åtminstone två tredjedelar av de kol-, olje- och gasreserver som 
marknaden redan idag anser är ekonomiskt utvinningsbara måste stanna kvar i marken. I 
september 2013 släpptes den femte klimatvetenskapliga rapporten av Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) i Stockholm som visar att världens återstående koldioxidbudget 
för att stanna under två grader global uppvärmning har krympt ytterligare. 
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Rapport med rekommendationer till rektorsbeslut: 

• Att klimatkompensation för universitetets alla flygresor i tjänsten införs fram till 2020, 
det vill säga under perioden då det nuvarande avtalet gäller för det europeiska 
systemet för utsläppshandel med klimatpåverkande gaser.    

• Att klimatkompensationen sker genom investering i CDM (Clean Development 
Mechanism) projekt som förutom att de godkänts av FN:s CDM Board också uppnått 
Gold Standard certifiering.  

• Att tillämpa en uppräkningsfaktor på cirka 2. Koldioxidutsläppen från flygresorna 
beräknas enligt samma mall som naturvårdsverket tillhandahåller och som Stockholms 
universitet som statlig myndighet årligen är skyldig att rapportera enligt. För att 
inkludera övriga klimatpåverkande gaser från flyg på hög höjd som exempelvis 
kvävedioxider och vattenånga används en uppräkningsfaktor. Storbritanniens 
miljödepartement och Stockholm Environmental Institute (SEI) rekommenderar en 
uppräkningsfaktor på cirka 2.   

• Att tillämpa ”polluter pays principle” vilket innebär att klimatkompensationen betalas 
av den som betalar för flygresan. 

• Klimatkompensationen betalas av den som betalar för flygbiljetten i enlighet med den 
internationella principen om att förorenaren betalar. Klimatkompensationen läggs 
automatiskt på priset för biljetten när beställningen görs hos den upphandlade 
resebyrån. 

• Avgiften för klimatkompensation blir 118 kronor för en enkel resa. Den är beräknad så 
att intäkterna gemensamt ska kompensera för universitetets totala utsläpp från 
flygresor, baserat på 2013 års flygmönster. Den enhetliga avgiften innebär att de 
kortare resorna relativt sätt bär en större kostnad och de längre resorna en lägre 
kostnad. Detta stödjer universitetets målsättning om ökad internationalisering samt 
mötes- och resepolicyns målsättning att tjänsteresor i så stor utsträckning som möjligt 
ska ersättas med resfria möten. Enligt SUs anvisningar för klimatanpassat resande och 
resfria möten rekommenderas att en flygresa ersätts med tågresa för sträckor kortare 
än 500 km samt att man överväger möjligheten att resa med tåg om sträckan överstiger 
500 km. Den enhetliga avgiften kan behövas justeras under perioden 2016-01-01 – 
2019-12-31 beroende på om det sker en förändring i flygmönstret mellan korta och 
långa resor 

• Att Stockholms universitet väljer ett projekt eller fler projekt hos den som levererar 
klimatkompensationen.  

• Det är viktigt att den som levererar klimatkompensationen redovisar kostnaden för att 
driva projekten. Tricorona anger exempelvis att 17 procent av deras kostnader för 
klimatkompensering av tjänsteresor med flyg för Göteborgs universitet går åt för att 
täcka kostnader för försäljning och marknadsföring, resten går till projekten. I det 
perspektivet kan nämnas att den ideella aktören Atmosfair, med säte i Tyskland och 
som har funnits med åtminstone 10 år tillbaks i tiden, anger att 20 procent av det man 
betalar in för klimatkompensering går till att täcka administrativa kostnader och 
resterande del går till projekten.    

•  Att miljörådet på universitetet får i uppdrag att tillsammans med universitetets 
upphandlade resebyrå utarbeta en lösning där kostnaden för klimatkompensationen 
påförs kostnaden för flygbiljetten. 
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• Det finns en risk att införandet av klimatkompensering av tjänsteresor med flyg leder 
till att flygresandet ökar. Därför är det viktigt att man säkerställer att information om 
Stockholms universitets miljöpolicy och resepolicy samt det centrala miljömålet om 
utsläpp av klimatpåverkande gaser sprids till alla medarbetare i samband med 
införandet av klimatkompensering. I samband med detta är det viktigt att sprida 
information om det konkreta i resepolicyn: att tjänsteresor med exempelvis flyg i så 
stor utsträckning som möjligt ska ersättas med resfria möten.       
 
 


