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Hur troligt är det att du skulle rekommendera GoClimateNeutral till 
någon i din närhet?
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Har du klimatkompenserat via någon annan tjänst?

Vanligast att kompensera för enstaka flygresor

Trine 
Narurskyddsföreningen 

Tricorona 
Zeromission 

Flygbolag 
Utsläppsrätter 

Klimatkompensation.se 
One tonne future 

Planterat träd

Atmosfair 
Bright Sunday 

Cool Earth  
ETC 

Flygbolag 
FN:s klimatkompenseringsportal 

Green Seat 
klimatkompensera.se 

myclimate 
Naturskyddsföreningen 

Planterat träd 
Skydda skogen 

South Pool 
Swedavia 
Tricorona 

Trine 
Utsläppsrätter 

Vi skogen  
WWF klimatprojekt 

Zeromission



Varför väljer du att klimatkompensera via GoClimateNeutral?



Vad tycker du om de olika delarna av tjänsten GoClimateNeutral?



Hur ser du på ditt personliga klimatavtryck?

86% 4% 6% 4%

“Jag jobbar med det på olika områden men vet att jag är lite för förtjust i att flyga och upptäcka nya länder…”

“Jag vill och vet och försöker men det är svårt att dra ner på konsumtion, flyg och bil. Det är en hel livsstil.”


“Jag vill men jag har inte tid, ork och kraft och knappt råd.”

“Biten jag har kvar är flyget och det är svårt att förändra bla pga jobb”



Har du gjort någon klimatrelaterad förändring i ditt liv sedan du gick 
med i GoClimateNeutral?

69% 2% 29%

“Sedan jag gick med har jag renoverat ett hus, vilket antagligen ökat mitt avtryck trots att jag 
sedan tidigare börjat sänka andra områden. MEN eftersom jag kompenserar genom er blir mitt 

totala avtryck ändå mindre antar jag?”
“Det är orelaterat till GCN, men jag började äta kött igen”

“Har flyttat hem till mina föräldrar på landet så det blir mer bilkörning och mindre vegetariskt, 
samtidigt så försöker jag påverka de i min omgivning här och införa mer vegetariskt, samt handlar 

mindre.”
“Flyttade till större boende. Genomför så sakteliga energieffektivisering av nya huset dock…"

“Detta år har jag tyvärr behövt resa till Kina i ett halvår och fördubblar därför mitt avtryck.
“Tyvärr behöver jag flyga en gång i år, inte gjort det på några år.”

“Har skaffat ett till barn”
“Pga tillfälligt jobb reser jag mkt mer.”



Tror du att GoClimateNeutral har haft en inverkan på förändringen?

49% 34% 17%



Hur kom du i kontakt med GoClimateNeutral?

Google

Arbetsgivares samarbete


Klotet

Du, Jag & Jorden


Crisp

Resebyrå

Southpole


Personlig kontakt

LinkedIn


Småspararguiden




Vad tror du är den viktigaste lösningen för att stoppa 
klimatförändringarna?

Utöver nämnda alternativ;

Politiska beslut


Befolkningsminskning

Global koldioxidskatt


Lagstadgade krav på företagen

Utbrett engagemang


Information och kunskapsspridning

Förändring av ekonomiska systemet 


Globala insatser


