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För fler tips:

www.schystresande.se

Gör ett schyst avtryck
när du är ute och reser
Som resenär och turist är det viktigt att du gör
ett schyst avtryck i landet du besöker. Hållbar
turism är att resa för en fin upplevelse samtidigt
som lokalbefolkningen respekteras och miljön
sparas.
Genom att fundera över dina egna val när du
reser, kan du påverka mycket. Är vi många
som väljer medvetet, både vad gäller miljö,
arbetsvillkor och medmänsklighet kan vi
påverka hela världen!
Nätverket Schyst resande
www.schystresande.se
info@schystresande.se
www.facebook.com/Schystresande
Twitter: @Schystresande
Text och research: Maria Sjödin, Fair Action. Foto: Schyst resande och Thinkstockphotos.
Layout: Press Art. Tryck: TMG Sthlm, november 2017

Res grönare!
Att vara en medveten flygresenär är det första steget
mot ett mer miljövänligt resande.
Vi är många som älskar sol, bad
och varma kvällar på semestern.
Exotiska länder som Thailand,
Mexiko, Vietnam och Indien lockar
med underbara paradisstränder. Samtidigt är
vi mycket medvetna om att våra resor har en
påverkan på miljön.
Flyget släpper ut drygt två procent av världens koldioxidutsläpp, vilket i sin tur står för

fyra procent av den totala uppvärmningen. Anledningen är bland annat att utsläppen på hög
höjd gör växthusgaserna mer potenta. I Sverige
är tåg det i särklass miljövänligaste alternativet.
I övriga världen är tåget klart miljövänligare än
flyg.
Den hållbara nivån för totala koldioxidutsläpp
per person och år (inklusive, bostad, mat och
resor med mera) ligger i intervallet 0,7-1,5 ton.

Exempel på koldioxidutsläpp för olika typer av färdsätt:
Sträcka

Utsläpp av koldioxid

Sverige – Thailand
flyg, t o r

2,2 ton *

Stockholm – Medelhavet
flyg, t o r

450 kg *

Stockholm – Medelhavet
tåg, t o r

160 kg **

Göteborg – Stockholm
SJ X2000, t o r

0,002 kg ***

Göteborg – Stockholm
buss (diesel), t o r

33 kg

Göteborg – Stockholm
flyg, t o r
Athen – Naxos
färja, t o r (45 mil)
Karibienkryssning, Fort Lauderdale
– Cancún – Kingston, t o r (400 mil)

160 kg *
81 kg
1,6 ton ****

* Siffran redovisas i koldioxidekvivalenter. Flyget påverkar klimatet inte bara genom utsläpp
av koldioxid. I begreppet koldioxidekvivalenter har man räknat in den samlade effekten av
alla klimatpåverkande utsläpp. Siffran tar också hänsyn till att utsläpp på hög höjd har större
klimatpåverkan.
** El produceras från olika kraftkällor i olika länder. I länder där tågen drivs med el från till exempel kolkraft blir koldioxidutsläppen högre än för länder där tågen drivs med el från förnyelsebara
källor. Exemplet är baserat på en genomsnittlig elmix för respektive land.
*** SJ köper energi från vattenkraft och till viss del från vindkraft.
**** Inkluderar även energin som går åt för att resenärerna bor och äter ombord, vilket utgör
cirka 30 procent.

TIPS
n Flyg mer sällan, stanna
borta längre.
n Res med miljön i åtanke
när du är på plats. Tåg är
ett bra alternativ.
n Direktflyg är alltid att föredra framför en resa med
mellanlandning.
n Testa din klimatpåverkan
och se hur du kan minska
den på:
www.klimatkontot.se/

Finns det mer eller mindre
miljövänliga sätt att flyga?
Bilförare är vana vid att räkna bränsleförbrukning
koldioxid per kilometer. En sådan enkel uträkning funkar inte för flygningar, eftersom alla plan
måste upp till en viss minimihöjd, oavsett hur
långt de ska flyga. Av den anledningen kommer
utsläppen av koldioxid per passagerare och kilometer alltid att vara högre för korta flygningar än
för längre flygningar. Detta innebär också att ett
direktflyg alltid är att föredra framför en resa med
mellanlandning.
För riktigt långa flygningar är utsläppen höga
på grund av att planen måste frakta mycket
bränsle. Ett flygplans koldioxidutsläpp beror
bland annat också på graden av beläggning (ett

fullsatt plan är alltså bättre än ett halvtomt plan)
och hur modernt och bränslesnålt planet är.

Välj ett klimatvänligt flygbolag

Den tyska organisationen Atmosfair har rankat
188 flygbolags koldioxideffektivitet. Man kan
använda Atmosfairs ranking genom att först
undersöka hur lång resan är som man vill boka,
och sen leta upp det mest effektiva bolaget i den
kategorin.
På en resa mellan Europa och New York, kan
det skilja så mycket som 60 procent i koldioxidutsläpp mellan en flygning i effektivitetskategorin
(C) jämfört med kategori (G).

A
B
73.1

KLM-Royal Dutch Airlines (C)

70.8

Emirates (C)
Turkish Airlines (C)
Air France (D)

64.2

Delta Airlines (D)

63.4

United Airlines (D)
Lufthansa (D)

62.2
59.4

SAS Scandinavian Airlines (D)

58.0

British Airways (D)

57.6

Finnair (D)

56.8

Brussels Airlines (G) 19.7

C

66.9

D

G

Bolagen klassas i effektivitetskategorierna A-G. Tabellen anger bolagens genomsnittliga
ranking för korta, medellånga och långa flygningar. Tabellen är ett urval baserat på de största
internationella flygbolagen.

F Läs mer på www.atmosfair.de/en/atmosfair_airline_index

Ryanair och
Easyjet finns inte med
i tabellen på grund av att
Atmosfair sätter budgetflygbolagen i en egen kategori då de
billiga priserna uppmuntrar till mer
flygning. Dessutom flyger Ryanair
och Easyjet ofta omvägar på
grund av att de använder små
regionala flygplatser.

Klimatkompensering – vad är det för något?
När man klimatkompenserar för en flygresa
betalar man en summa som går till ett projekt som
ska kompensera utsläppen av koldioxid motsvarande de utsläpp som flygresan orsakat. Det
handlar ofta om trädplantering eller utbyten av
mindre hållbara sätt att producera el eller värme i
utvecklingsländer, till mer miljöanpassade alternativ
som till exempel vindkraft.

Kritik av kompensering

Syftet är att investeringen ska förebygga användning av motsvarande mängd fossilt bränsle. Tanken med plantering är att träden ska ta upp lika
mycket koldioxid som flygresan gav upphov till.

En del klimatkompensation har dragit på sig
kritik, bland annat för att kompensationen möjliggör
för resenärer att enkelt ”betala sig fria” från ansvar
för de koldioxidutsläpp de orsakar. Trädplantering
har också kritiserats för att inte kunna garantera
att koldioxiden som tas upp inte släpps ut igen i
atmosfären, eftersom det finns en risk att träden
huggs ned.
Samtidigt som vissa projekt fått kritik, stödjer
miljöorganisationer som Världsnaturfonden WWF
klimatkompensation enligt Gold Standard. Enligt
detta ramverk ställs bland annat krav på verkliga
utsläppsminskningar och att lokalbefolkningen
involveras i projektet.

Naturskyddsföreningen:

”Det går inte att kompensera bort utsläppen”
Vi frågade Sven Hunhammar, klimatchef på
Naturskyddsföreningen, hur organisationen
ställer sig till klimatkompensering.
”För att en klimatkompensation ska fungera
krävs att det finns en fungerande koldioxidmarknad. Det finns inte idag. Antingen köper man
utsläppsrätter, men de minskar egentligen inte
utsläppen i nuläget, genom projektbaserade mekanismer eller direkt via något projekt. Tyvärr är
många projekt dessutom tveksamma eller direkt
skadliga för miljö eller lokalbefolkning. Det är
också svårt att verifiera utsläppsminskningarna.
Det är alltså svårt att klimatkompensera.

Ett alternativ skulle därför
kunna vara en frivillig koldioxidskatt öronmärkt för förnybar
energi. Intäkterna skulle kunna gå
till en stor fond som använder den
till att investera i förnybar energi i
u-länder. Eller möjligen att skänka
pengar till Naturskyddsföreningen eller någon
annan organisation som arbetar för en bättre
klimatpolitik.
Men det går inte att kompensera bort utsläppen. Vi måste se över hur ofta och långt vi flyger.
Helt enkelt se flyget som den lyx den en gång
var. Och borde vara.”

Kryssningsfartyg
har låg miljöstandard
En färsk studie av kryssningsrederiers arbete med
miljö och sociala frågor visar att kryssningsindustrin
hamnat på efterkälken när det gäller hållbarhet.
Det senaste årtiondet har efterfrågan på kryssningar globalt ökat med
77 procent. Kombinationsresor, där
kryssning kan ingå som en del av
resan, är nu också en stark resetrend i Sverige.
Kryssningsfartygen lockar med spa, pooler, gym
och affärer, allt inom bekvämt räckhåll. Mycket
ingår också i priset, och man kan se många platser på en och samma resa. Den perfekta semestern, eller?
En färsk studie av kryssningsrederiers arbete
med miljö och sociala frågor visar att kryssningsindustrin hamnat på efterkälken när det gäller
hållbarhetsfrågor. Särskilt stora är problemen
när det gäller vatten- och luftföroreningar samt
bidrag till klimatförändringarna genom höga
utsläpp av koldioxid.

Enligt internationell lagstiftning är det fortfarande möjligt att dumpa orenat avloppsvatten
från till exempel toaletter, duschar och tvätt rakt ut
i havet. Vattenföroreningar från kryssningsfartygen
får särskilt allvarliga konsekvenser eftersom de
ofta navigerar i havsområden med känsliga marina
ekosystem. Frågan om vattenföroreningar från
kryssningsfartyg har länge varit högt prioriterad av
nationella miljömyndigheter vars kuster påverkas av
kryssningsturismen, bland annat i USA. I Östersjön
börjar ett förbud att gälla mot dumpning av avloppsvatten för alla passagerarfartyg från 2018.
Miljöorganisationen Jordens Vänner har rankat
rederier utifrån andelen fartyg som har väl fungerade avloppsreningssystem.
F Läs mer på www.foe.org/cruise-report-card

Ligg inte på latsidan
Allt fler hotell har börjat arbeta med hållbarhetsfrågor.
Men mycket finns kvar att göra. Då kan du vara med
och påverka.
Det finns ännu ingen internationell
enhetlig märkning för hotell som
motsvarar till exempel Fairtrade eller KRAV-märkningen. De tre stora
charterarrangörerna (Fritidsresor, Apollo och
Ving) använder bland annat certifieringssystemet
Travelife, för att kontrollera och förbättra arbetet
med miljö och sociala villkor på de hotell som
anlitas. I dagsläget är det dock väldigt få av de
tre researrangörernas hotell som är Travelifecertifierade.

TIPS
n Välj ett hotell med någon typ av hållbarhets- eller miljömärkning.
n Om researrangören du vill åka med inte
erbjuder hållbarhetsmärkta hotell, påpeka
detta via mejl eller Facebook.
n Fråga om hur arbetsvillkoren ser ut för de
anställda på ditt hotell.

Travelifemärkning

Travelifemärkningen är framtagen av branschen,
och arbetet bedrivs utan involvering av fackliga
och ideella organisationer. Därmed finns liten
möjlighet för utomstående att få insyn i vilka
resultat arbetet ger.
Generellt kan man säga att märkningar med
involvering av statliga organ, civila samhället eller
FN-organ är bättre än de företagen kontrollerar
helt på egen hand. Trots bristen på en internationell märkning för verkligt schysta hotell, finns det
ändå ett stort antal hotell att välja på som kommit en bit på vägen. Så våga boka annorlunda
nästa gång!

LÄS MER
Sökmotorn www.bookdifferent.com har
samlat cirka 6 000 olika boenden med hållbarhetsprofil. Den bygger på booking.com
med lättanvända filter för att hitta hotell som
certifierats med olika hållbarhetsmärkningar.
Responsibletravel.com är en resebyrå med
fokus på lokala hotell och researrangörer med
hållbarhetsprofil.

när du väljer boende
Guide till märkning av hotell
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1 Sociala kriterier innebär att märkningen innehåller krav kring arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
2 Ekonomiska kriterier innebär att märkningen innehåller krav på att verksamheten gynnar den lokala ekonomin.
3 Kulturarv bara för researrangörer och resebyråer, ej för logi.
4 Apollo, Fritidsresor och Ving erbjuder ett hundratal hotell med denna märkning.
Källa: http://www.fairunterwegs.org/fileadmin/ContentGlobal/PDF/NFI_Tourismus_Labelguide_Zweite_Auflage__ENG_WEB.pdf

Vadå community-based tourism?
Turistorter är uppbyggda utifrån besökarnas
behov, och lokalbefolkningen utgör arbetskraft på hotell och restauranger. Communitybased tourism handlar om att vända på perspektivet och att låta invånarnas behov och
välfärd vara utgångspunkten för utvecklingen
av turistaktiviteter. Denna typ av turism karaktäriseras av att lokalbefolkningen har stort
inflytande, att man tar vara på lokala resurser
och att inkomster från turismen distribueras

så att de som är involverade i aktiviteterna
gynnas. Inkomsterna som turismen genererar
kan även skapa incitament för att bevara till
exempel naturområden eller viktiga kulturarv.
Community-based tourism bedrivs ofta på
landsbygden, men kan lika gärna erbjudas av
en lokal entreprenör i en stad. I många länder
ses denna alternativa form av turism som en
viktig strategi för fattigdomsbekämpning och
för att främja en hållbar utveckling.

Vadå ekoturism?
Ekoturism är ansvarsfullt resande som
hjälper till att skydda naturmiljöer och stöder
lokalbefolkningens välbefinnande. På många
håll i världen bidrar ekoturism till att rädda
hotade arter och miljöer genom att generera inkomster som blir ett alternativ till till
exempel tjuvskytte, skogsavverkning eller
olja- och gasutvinning. I Rwanda har man till
exempel lyckats skydda bergsgorillor genom
ekoturism. Världsnaturfonden WWF har gjort
studier som visar att bevarande av havssköldpaddor för turism kan ge nästan tre

gånger så stora inkomster som försäljning av
sköldpaddornas kött, ägg och skal.
Enligt svenska Ekoturismföreningen handlar
ekoturism om:
l att ha kul
l att inte förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva
l att bidra aktivt till skydd av naturen och
kulturvärden
l att det ska ge klirr i kassan lokalt
l att det ska stimulera upptäckarglädje,
nyfikenhet och respekt

Turista djurvänligt
På många resmål finns vilda djur runt knuten; delfiner på Kanarieöarna, sköldpaddor i
Turkiet och elefanter i Thailand. Om man vill
resa djurvänligt bör man undvika att se djur i
fångenskap på till exempel djurshower, utan
i stället besöka dem i naturen. Ett hårt tryck
från turismen på till exempel nationalparker
eller marina naturreservat kan dock leda till
att djuren stressas, eller att deras naturliga
livsmiljöer smutsas ned och förstörs.
Om du vill göra en utflykt till ett naturområde och bidra till att djur och natur bevaras,
bör du välja en arrangör som:
l Arbetar för att minimera besökarnas miljöpåverkan genom till exempel små grupper
och miljövänliga transportsätt
l Bidrar till att skapa miljömedvetenhet hos
sina kunder och lokalbefolkningen

l 	Ger sina kunder kunskap om den miljömässiga, sociala och politiska situationen i
landet
l  Ser till att inte bara turisterna utan även
lokalbefolkningen får en positiv upplevelse
l  Bidrar ekonomiskt till att skydda djur och
natur i området

Djurvänlig turism

3 	Safari – en nervkittlande upplevelse där
du kan se ett stort antal olika djurarter på
savannen eller i regnskogen.
3 Simma bland vilda delfiner eller se valar i
deras rätta element – havet.
3 Vandring – utforska naturområden och
nationalparker till fots.

Hållbarare alternativ
Redturs är ett nätverk av organisationer i
Latinamerika som bland annat drivs av lokaloch ursprungsbefolkning. Det går inte att
boka via Redturs sida, men sidan är en bra
startpunkt för vidare informationssökning.
F Läs mer på www.redturs.org/nuevaen/
index.php
Fair Trade in Tourism i Sydafrika har i mer än
10 års tid Fair Trade certifierat hotell och researrangörer i Sydafrika. Certifieringen innebär
att företagets verksamhet gynnar lokalbefolkningen och drivs på ett schyst sätt. För att bli
certifierat måste exempelvis ett hotell uppfylla
minimikrav gällande löner, arbetsvillkor och
kunna garantera att lokalt producerade varor
används när det är möjligt.
F Läs mer om Fair Trade certifierade
upplevelser på www.fairtrade.travel/map
Världsnaturfonden WWF erbjuder miljlövänliga resor till naturområden, såsom havskajakpaddling i Kroatiens nationalparker.
F Läs mer på www.worldwildlife.org/tours

Den brittiska ideella organisationen Tourism
Concern har en lista över researrangörer med
hållbarhetsprofil, många med inriktning mot
ekoturism:
F Läs mer på tourismconcern.org.uk/
category/etog/
Travel Operators for Tigers är ett initiativ för
att bevara djur och natur i Indien. Organisationen arbetar med företag, besökare och lokalbefolkning för att säkerställa att utvecklingen
av turismnäringen sker på ett hållbart sätt.
F Läs mer på www.toftigers.org/
The Long Run som drivs av en tysk stiftelse
samarbetar med turismföretag i hela världen
baserade i områden med stora naturvärden.
Verksamheterna bedrivs för att bevara dessa
naturområden, gynna lokalbefolkningen,
skydda kulturvärden samt för att stimulera
handel.
F Läs mer på www.thelongrun.com/

Spara vatten
Jordens vattenresurser är orättvist fördelade och det är
framförallt de allra fattigaste som i störst utsträckning
förvägras rätten till rent vatten.
768 miljoner människor världen över
saknar tillgång till rent vatten, vilket
leder till brist på mat och sanitet. Som
ett resultat av bristen på sanitet dör
2 000 barn varje dag i diarrésjukdomar.
Den sneda fördelningen av vatten syns också
på turistdestinationer. I till exempel Thailand och
Egypten använder en turist mellan tre och sex
gånger så mycket vatten som lokalbefolkningen.
Ett hotell i Thailand kan förbruka så mycket som
700 liter vatten per gästnatt. Ett tydligt exempel
på snedfördelade vattenresurser är Bali, där turismsektorn använder cirka 65 procent av landets
tillgängliga vattenresurser, vilket lett till konflikter
mellan lokalbefolkningen och branschen.

Vatten på flera sätt

Hotell använder vatten på flera sätt, till swimmingpools, luftkonditionering, tvätt, vid matlagning och till bevattning av grönområden.
Hotell påverkar också vattenresurser genom sin
hantering av avloppsvatten, eftersom otillräckliga system för rening kan leda till förorening av
vattendrag. Ett hotell som jobbar aktivt med att
spara vatten, kan minska sin förbrukning med 50
procent. Därför är det bra att boka ett hotell med
någon typ av hållbarhets- eller miljömärkning.
Vattensnåla toaletter och duschar gör stor skillnad för hotellets vattenförbrukning, studier har vi-

sat att förbrukning på hotellrummen står för upp
till 50 procent av den totala vattenförbrukningen.
Du som gäst kan också bidra till att spara vatten
under din vistelse genom att till exempel duscha
kortare.

Konsumtionen påverkar också

Förutom förbrukningen som hotellen står för,
bidrar också vår konsumtion under resan till vattenförbrukning. En hamburgare kan till exempel
ha krävt så mycket som 2 400 liter vatten för att
framställas innan den hamnar på din tallrik. Bomull
och kaffe är andra varor som kräver mycket vatten
under produktionen.

TIPS
n Ta en kort dusch istället för ett bad.
n Stäng av kranen när du tvålar in dig, rakar
dig och borstar tänder. En rinnande kran
slösar cirka 6 liter vatten varje minut.
n Skriv en lapp på rummet eller meddela i
receptionen att handdukar och lakan inte
behöver bytas varje dag.
n Säg till på hotellet om kranen står och
droppar. En droppande kran slösar cirka
30 liter vatten varje dag.

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten (%)
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Schystare shopping
En märkesväska för en hundring, en flaska finparfym för
70 kronor och snygga örhängen av sköldpaddskal. Att
handla kan vara ett kul semesternöje – men shoppingen
har många gånger en mörk baksida.
Handel med piratkopior är en viktig
inkomstkälla för kriminella grupper,
såsom Camorran i Italien och Yakuzan i Asien. Värdet på den globala
handeln uppskattas till minst 250 miljarder dollar
årligen. Handeln med piratkopior används också
i syfte att tvätta pengar från organiserad brottslighet. Det faktum att produktionen sker illegalt
och helt utan insyn gör att varken arbetsvillkor
eller produkternas säkerhet kontrolleras. Det kan

till exempel finnas farliga kemikalier i kläder eller
elektronik. I början av 2014 lanserade FN en
världsomfattande kampanj mot piratkopior och
även EU har presenterat en handlingsplan.
En annan illegal verksamhet som vi kan
komma i kontakt med på semestern är handel med utrotningshotade djur eller växter. Till
exempel används ofta hotade trädarter från
regnskogsområden i sniderier. Skelettdelar, horn
och betar från djur kan säljas som smycken,

Handla lokalt

Många studier visar att majoriteten av
pengarna vi lägger på våra semesterresor
inte främjar den lokala ekonomin, utan
lämnar landet. Orsakerna är de internationella researrangörernas dominans,
utländskt ägarskap av hotellen och att
varor importeras för att tillgodose turisternas behov. Ökningen av all-inclusive och
kryssningsresor bidrar också till att turister spenderar mindre pengar i lokalsamhället. Nästan var tredje svensk föredrar
idag all-inclusive på semestern.

prydnadsföremål eller ingredienser i naturmediciner. Ett exempel är de elfenbenssouvenirer som
är vanliga i Thailand och som tillverkats av betar
från afrikanska elefanter. Världsnaturfonden WWF
uppskattar att 35 000 elefanter dödas varje år i
Afrika för sina betars skull.

Köp inte varor av barn

På många turistorter säljer barn souvenirer,
vykort eller blommor. Inkomsterna kan leda till
att barnen och deras familjer prioriterar bort
skolgång, när sådana möjligheter finns. Dessutom är barnen i en utsatt situation på gatan,
där de kan riskera att utnyttjas sexuellt eller bli
involverade i droghandel. Därför är det klokt
undvika att köpa varor eller tjänster från barn
under 15 år. Om man istället väljer att handla
från vuxna försäljare, kan de som är föräldrar
få inkomster som gör att de kan försörja sina
barn. Ett alternativ om man vill hjälpa utsatta
barn är också att stödja organisationer som
arbetar för barns rättigheter.

TIPS
n Köp inte piratkopior.
n Köp heller inte föremål som är tillverkade
av djurdelar, till exempel av koraller, elfenben och sköldpaddsskal.
n Håll koll på Jordbruksverkets rekommendationer om du vill köpa snidade träföremål.
n Köp gärna souvenirer som har producerats lokalt. Då bidrar du till den ekonomiska utvecklingen av området.
n Köp endast varor av vuxna – inte av barn.
n Pruta inte för mycket. Tänk på att försäljaren behöver pengarna för att kunna
försörja sig själv och sin familj.

Nätverket Schyst resande är ett samarbete
mellan sex organisationer som lyfter frågor om
hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarier och rapporter.
Vi utbildar också ambassadörer som är ute och
föreläser på skolor, företag och organisationer.

www.schystresande.se
info@schystresande.se
www.facebook.com/Schystresande
Twitter: @Schystresande
Använd gärna #schystresande på Twitter och Instagram

