
Om du bryr dig om miljön  
– följ vår färgguide!
Vi har grupperat de olika flygbolagen efter hur de arbetar 
för att värna om miljön. Grönt ljus betyder boka och ha en 
trevlig resa, gult ljus att du ska ta dig en funderare och rött 
ljus att du bör avstå och flyga med något annat bolag.

Nationella flygbolag 

Flygbolag i den här gruppen har alla 

tydliga och mätbara miljömål och är 

redan eller ska snart bli ISO 14001cer

tifierade. De erbjuder resenärerna möjlighet att 

räkna ut utsläpp och att kompensera för detta. 

Det är också lätt för konsumenterna att hitta 

information om detta. Bolagen får dock kritik för 

att de har relativt gamla flygplan samt för att de 

inte tydligt pre  senterar biljetternas slutliga pris. 

•	Air	FranceKLM
•	Lufthansa
•	SAS

Flygbolag i den här gruppen har 

vissa miljömål, många har planer på 

att bli ISO 14001certifierade. Flera 

tillåter även resenärerna att klimatkompen

sera, och det är relativt lätt att hitta infor

mation om detta. Bolagen får dock kritik 

för att de har relativt gamla flygplan. De 

får också kritik för att inte tydligt presen

tera biljetternas slutliga pris.

•	Austrian
•	British	Airways
•	Finnair
•	Iberia
•	Swiss
•	TAP

Flygbolag i den här grup

pen har inga miljömål. De 

får också kritik för att 

inte tydligt presentera biljetter

nas slutliga pris.

•	Alitalia
•	Brussels	Airlines

Lågpris, charter  
och regionala bolag

Flygbolag i den här gruppen har tydliga 

och mätbara miljömål, många har pla

ner på att bli ISO 14001certifierade. 

De erbjuder resenärerna möjlighet att räkna ut 

utsläpp och att kompensera för detta, och det 

är dessutom lätt att hitta information om detta. 

I den här gruppen var bolagen bättre på att tyd

ligt presentera biljetternas slutliga pris.

•	Blue1
•	Spanair
•	Thomas	Cook
•	TUI

Flygbolag i den här gruppen har vissa 

miljö mål och flygflottor med nya plan. 

Många erbjuder resenärerna möjlig

het att räkna ut utsläpp och att kompensera för 

detta. Det finns viss information tillgänglig om 

miljöarbetet. Bolagen får kritik för att de inte 

tydligt presenterar biljetternas slutliga pris. Easy 

Jet får dessutom kritik för greenwashing. 

•	Air	Berlin
•	Easy	Jet
•	Flybe
•	Transavia

Flygbolag i den här gruppen har be

gränsade miljömål och informerar inte 

sina kunder om några miljömål. Ryanair 

har visserligen en ung flotta, men företaget är 

anklagat för greenwashing och för att motarbeta 

begränsningar för utsläpp. Flygbolagen får också 

kritik för att de inte tydligt presenterar biljetter

nas slutliga pris.

•	Aer	Lingus
•	Air	Europa
•	Air	Nostrum
•	Comber	Sterling
•	Norwegian
•	Ryanair
•	SATA
•	Vueling
•	Wizzair
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