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Sammanfattning 
Abstract 
Luftfarten står för en betydande del av koldioxidutsläpp i planetens atmosfär. Utsläpp från luftfart är en komplex fråga som inte är statsbundet i 
den mening att ett enstaka land inom EU inte kan åstadkomma en betydande sänkning av koldioxidutsläpp. Luftfartsstyrelsen innehar 
myndighetsrollen i Sverige och är landets representant i internationella sammanhang. För att internationellt klara en minskning av koldioxidutsläpp 
diskuteras det inom regeringen och internationellt, att flyget i framtiden ska anslutas till handel med utsläppsrätter. Myndighetsrollen för civil 
luftfart ligger på Luftfartsstyrelsen sedan 1 januari 2005. Detta låg tidigare på Luftfartsverket (LFV). Nu ses som en flygplatsförvaltare av statens 
16 flygplatser och har knappa myndighetsbefogenheter kvar. 
 
Studien har genomförts genom att textanalyser och gjorts på relevanta dokument från regeringen samt på Luftfartsstyrelsen och LFV. En 
intervjustudie med Luftfartsstyrelsen och en e-postintervju med LFV har gjorts. Tillvägagångssättet har valts för att belysa vad dokument säger ska 
göras och vad som verkligen görs av LFV och Luftfartsstyrelsen samt vad de gör för att minska koldioxidutsläpp. Detta har gjorts utifrån regerings 
transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål. 
 
Analysen visar att det behövs mera tydligheter i deras roller, för LFV saknar idag inte totalt myndighetsbefogenhet vilket leder till förvirring. 
Kommunikationen mellan LFV och Luftfartsstyrelsen skulle kunna bli bättre än vad den är idag i hänseende på miljö, men som med allt annat, 
uppstår det målkonflikter om vad som bör prioriteras. Med mer samordning mellan de olika verksamhetsgrenarna, skulle miljön prioriteras mer. 

 2

Nyckelord 
 
Keywords 
 
Luftfart, LFV, Luftfartsstyrelsen, Koldioxidutsläpp, Kommunikation, Handel med utsläppsrätter, Ansvarsfördelning 
 



Sammanfattning 
Luftfarten står för en betydande del av koldioxidutsläpp i planetens atmosfär. Utsläpp från 
luftfart är en komplex fråga som inte är statsbundet i den mening att ett enstaka land inom EU 
inte kan åstadkomma en betydande sänkning av koldioxidutsläpp. Luftfartsstyrelsen innehar 
myndighetsrollen i Sverige och är landets representant i internationella sammanhang. För att 
internationellt klara en minskning av koldioxidutsläpp diskuteras det inom regeringen och 
internationellt, att flyget i framtiden ska anslutas till handel med utsläppsrätter. 
Myndighetsrollen för civil luftfart ligger på Luftfartsstyrelsen sedan 1 januari 2005. Detta låg 
tidigare på Luftfartsverket (LFV). Nu ses som en flygplatsförvaltare av statens 16 flygplatser 
och har knappa myndighetsbefogenheter kvar. 
 
Studien har genomförts genom att textanalyser och gjorts på relevanta dokument från 
regeringen samt på Luftfartsstyrelsen och LFV. En intervjustudie med Luftfartsstyrelsen och 
en e-postintervju med LFV har gjorts. Tillvägagångssättet har valts för att belysa vad 
dokument säger ska göras och vad som verkligen görs av LFV och Luftfartsstyrelsen samt 
vad de gör för att minska koldioxidutsläpp. Detta har gjorts utifrån regerings 
transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål. 
 
Analysen visar att det behövs mera tydligheter i deras roller, för LFV saknar idag inte totalt 
myndighetsbefogenhet vilket leder till förvirring. Kommunikationen mellan LFV och 
Luftfartsstyrelsen skulle kunna bli bättre än vad den är idag i hänseende på miljö, men som 
med allt annat, uppstår det målkonflikter om vad som bör prioriteras. Med mer samordning 
mellan de olika verksamhetsgrenarna, skulle miljön prioriteras mer. 
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1. Inledning 
Atmosfären, oceanerna, vegetationen och de geologiska reservoarerna ses som ett integrerad 
globalt system kopplat till klimatet (Lundqvist 2006). Klimatet kan inte ramas in till en 
suverän stat och därför är det viktigt att alla stater tar sitt ansvar för att vi ska nå en minskning 
av växthusgaser. Det är samhällets grundläggande institutioner och normer som har 
möjligheten att avgöra hur det globala klimatet utvecklas över tid. Det betyder att Sverige inte 
kan påverka det globala klimatet speciellt mycket här och nu, men på sikt kan Sverige vara 
med till att ändra internationella attityder, normer och värden. Det är först då som en 
förändring kan ske. Klimatfrågan är hetare och mer aktuell än någonsin. Den globala 
uppvärmningen blir mer och mer erkänd, även om det fortfarande råder tvister om det är ett 
naturligt fenomen eller en mänsklig påverkan (Ebbesson 2000; Telfer 2004). Det går inte att 
bortse från den mänskliga faktorn till klimatförändring och att ett av de störste problemen är 
utsläpp av koldioxid. Det finns ett stort orsakssamband mellan mänskliga aktiviteter och de 
eventuella effekter som det kan medföra. Den viktigaste växthusgasen är koldioxid och en 
stor del kommer från transporter i alla dess slag. Det är handel med varor, resor med mera 
som ligger bakom en stor del av användandet av transporter och därmed fossila bränslen, som 
är grunden till utsläpp av koldioxid (prop. 2005/06:160). Vägtrafik står för de största 
utsläppen (Edwards 2005). Det civila flyget spås öka inom de närmsta åren och därför är det 
ännu mera angeläget att komma fram till alternativa lösningar i form av ny bättre teknik och 
effektivare styrmedel (Lundman & Ryman 2007). 
 

”Tanken på ”Environmental Stewardship”, det vill säga ett varsamt 
utnyttjande av naturresurser och miljö med hänsyn till kommande 
generationer, har under de senaste decennierna vuxit fram som en 
övergripande värdenorm inom den internationella politiken” 
 
(Lundqvist 2006 s.26) 

 
Från denna värdenorm som Lundqvist skriver om i citatet ovanför, kan man ta ett steg längre 
och finna andra värden såsom biologisk mångfald och klimatstabilitet. Dessa värden kan i sin 
tur tas ännu ett steg längre och få en grund på internationella institutioner som FN:s 
klimatkonvention UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) och 
Kyotoprotokollet. För att påverka klimatstrategin gör bland annat Luftfartsstyrelsen ett 
betydelsefullt arbete genom dess medverkan i arbetsgrupp under ICAO (International Civil 
Aviation Organisation) som ligger under FN och CAEP (Commitee on Aviation 
Environmental Protection) som är EU:s transportpolitiska avdelning. 
 
Luftfartsstyrelsen har hand om miljöarbetet inom luftfart från och med den 1 januari 2005. 
Innan dess låg det på LFV. Direkt under generaldirektören ligger avdelning för 
samhällsåtaganden, som ansvarar för transport och miljö samt krisberedskap och 
säkerhetsskydd. Totalt är det åtta avdelningar som ligger under generaldirektören. 
Luftfartsstyrelsens viktigaste punkt under miljö är att arbeta för att minimera luftfartens 
negativa miljöpåverkan samt att de har ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets 
miljöanpassning. Luftfartsstyrelsen har även tilldelats ett särskilt sektorsansvar för 
miljömålsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet beskrivs av de 
styrdokument som definierar Luftfartsstyrelsens ansvarsområde, såsom instruktioner, 
regleringsbrev, propositioner med mera från regeringen, EU och internationellt. LFV får i de 
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årliga regleringsbreven mål avseende en god miljö och dessa återrapporteras i 
Årsredovisningarna. LFV är idag förvaltare för statens 16 civila flygplatser i Sverige men det 
finns ytterligare 41 trafikflygplatser i landet (LFV 2007). Samtliga flygplatser ligger under 
tillsyn av Luftfartsstyrelsen som får inrapporterad data från samtliga flygplatser. 
 
Uppsatsen kommer att ta upp hur det inrikes arbetas med strategier och mål för att nå en mer 
hållbar miljö samt för en minska klimatpåverkan genom minskning av koldioxidutsläpp från 
luftfart. Ett internationellt perspektiv är också en del av uppsatsen därför att luftfarts 
miljöpåverkan är en komplex fråga som rör alla länder och dess samarbete 
(Luftfartsstyrelsens representant). Luftfartsstyrelsen har det övergripande nationella ansvaret 
genom sin myndighetsroll och sektorsansvar. LFV hade fram till 1 januari 2005 detta 
myndighetsansvar för samtliga flygplatser, inkluderat sina egna. Det gör det intressant att 
studera hur arbetet fortskrider idag och hur fördelning av ansvar, förväntningar och vad som 
görs. 
 

2. Syfte och frågeställning 
Huvudfrågan i syftet är; 
Hur integrerar och följer Luftfartsverket de strategier som de har fått att följa för att nå 
en bättre och hållbar miljö och för att uppnå klimatmålet angående koldioxidutsläpp? 
 
En beskrivning av vilka politiska strategier och åtgärder som finns kommer att presenteras 
samt Luftfartsstyrelsen och LFV:s mål och strategier. Sveriges politiska förhållande till 
miljöproblemet kommer att jämföras med Luftfartsstyrelsen och LFV:s mål och strategier för 
miljöarbetet utifrån transportpolitiska propositionen 2005/06:160 Moderna transporter och 
regeringens miljökvalitetsmål. Detta har gjorts för att få svar på vad som görs för att nå de 
transportpolitiska och miljökvalitetsmål som är fastställda för att få en bättre hållbar miljö. 
Uppsatsen kommer också att beröra hur Luftfartsstyrelsens miljöarbete integreras i LFV 
såsom hur de arbetar rent praktiskt med koldioxidutsläpp och om en minskning kan ske i 
framtiden. Då luftfart är ett internationellt område (det är inte statsbundet) kommer uppsatsen 
att ta upp Sveriges mål och arbete relaterat till internationella regler. 
 

3. Metod  
I denna uppsats har textanalys, intervju samt e-postintervju genomförts. Det är själva 
stommen för resultat och analys. Textanalyser har genomförts för att få reda på om det 
överensstämmer med vad som görs i verkligheten. För att få reda på vad som görs har jag 
genomfört en intervju med Luftfartsstyrelsen och en e-postintervju med LFV. Textanalys och 
intervju kommer att knytas ihop och är grunden för en jämförande analys av hur mycket som 
släpps ut, hur det förhåller sig till politiska mål samt LFV egna mål.  
 

3.1 Litteraturstudier 
Huvuddokumentet som är granskat är Luftfartsstyrelsens miljömålsarbete (Lundman & 
Ryman 2007), en rapport framtagen av Luftfartsstyrelsen. Det är ett underlag för den 
fördjupade utvärderingen av miljömålsarbetet 2008 i enlighet med Miljömålsrådets riktlinjer 
samt en redovisning av uppdrag i 2006 och 2007 års regleringsbrev. Andra värdefulla 

 6



dokument för mina resultat har varit Prop.2005/06:160 Moderna transporter, 
Luftfartsstyrelsen Årsredovisning 2006 och Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende 
Luftfartsstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (Torstensson & Belachew 2006). 
Det sistnämnda har ett citat hämtats från som jag ansåg har betydelse för att visa vad 
regleringsbrevet verkligen säger. Luftfartsstyrelsens Årsredovisning 2006 har använts för att 
styrka det som kom fram i intervjun med Luftfartsstyrelsens samt förtydligande av 
internationellt arbete. Prop.2005/06:160 har varit viktig i avseende att se vad som står i den 
transportpolitiska propositionen som mål för svensk luftfart, för att se vad regeringen 
eftersträvar och vid vad de lägger tyngden. 
 
Delar av texterna är granskade eftersom det fanns delar som inte var relevanta för min studie 
därför att de handlade om andra saker som inte hörde till miljö eller koldioxid. 
Dokumenten Luftfartsstyrelsens miljömålsarbete samt Prop.2005/06:160 granskades och 
analyserades med inspiration av ideationella struktur (Hellspong, 1997). Det är en metod som 
på ett lättförståeligt sätt visar vad texten handlar om och ur vilket perspektiv som skaparen av 
texten vill förmedla. Texten sätts in i ett sammanhang och dess situationskontext som texten 
är hämtad ur. Med utgångspunkt från mitt syfte, valdes relevanta teman ut, det vill säga 
övergripande rubriker av dokumentets innehåll. Temana är underrubrikerna i resultatdelen. 
Därefter delas texten upp i makro- och mikoteman och slutligen i propositioner för att dels ska 
få en bred bild om vad texten handlar om, dels vad den egentligen säger. Dessa är 
sammanskrivna i sitt sammanhang under underubrikerna och utgör resultatet. 
 
Propositionerna användes i syfte att kunna se texten ur olika perspektiv och tillämpa teorier 
för att analysera texten utifrån dessa samt få en bättre förståelse för texten. 
Fördelen med ideationella struktur är att man kan belysa texten ur teoretiska perspektiv för att 
få en bredare förståelse för texten och bakomliggande tankar som är av värde för både 
resultatdel och som underlag för intervju och enkät. 
 

3.2 Kvalitativ intervju 
För att få en förståelse för vad Luftfartsstyrelsen lägger vikt vid (strategier, policys etc.) och 
måluppfyllelse genomfördes kvalitativ intervju (Trost 1993). Frågorna skickades i förhand till 
Luftfartsstyrelsen och svaren kom från Luftfartsstyrelsen och inte från enskild tjänsteman. De 
anställda inom Miljögrenen, som har ansvar för transport och miljöfrågorna, hade på förhand 
samlats och gemensamt kommit fram till hur myndigheten skulle svara. Luftfartsstyrelsen 
representant vid intervjutillfället arbetar som sakkunnig i transport och miljöfrågor på 
Luftfartsstyrelsen sedan oktober 2004. Intervjun spelades in på band och transkriberas 
ordagrant för att inte få in en tolkning i den första bearbetningen. Utifrån transkriberingen 
kategoriserades intervjun in under över och underrubriker, vilka återspeglas i 
intervjufrågorna. Underrubrikerna gjordes genom att några av frågorna i intervjun blev 
omskrivna till rubriker. Underrubrikerna återspeglas i resultatdelen. Detta gjordes för att få en 
mer överskådlig bild när materialet skulle analyseras med hjälp av textanalysen., Jag 
eftersträvade att använda mig av färdigskrivna frågor av öppen karaktär för att inte få en styrd 
intervju, men det kom även upp följdfrågor under intervjun, för att jag skulle få ut så mycket 
som möjligt av intervjun. Intervjufrågorna hittas i bilaga 1. 
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3.3 E-postintervju 
En kvalitativ enkät skickades till LFV: s miljöstrateg vilken har innehaft sin position sedan 
2003. Personen började sin yrkesbana inom LFV 1998 som miljöchef för Arlanda och 
Bromma flygplatser. Personen är ensam inom miljöområdet på LFV förutom staben där en 
person har hand om övergripande miljöfrågor. LFV: s miljöstrateg svarade utifrån sin position 
som tjänsteman och inte för hela LFV. 
 
E-postintervjun skrevs utifrån kvalitativ enkät med öppna frågor för att inte personen i fråga 
ska ha svarsalternativ (Carlsson, 1991). Metoden valdes för att svarsalternativen inte skulle 
vara givna och LFV: s miljöstrateg skulle få möjlighet att svara så fritt som möjligt. 
Anledningen till att kvalitativ intervju som metod inte har använts vid detta tillfälle, beror på 
att följdfrågor inte kunde ställas eller få svar utvecklade vid behov. Därför har e-postintervjun 
behandlats som en kvalitativ enkät. För att se e-postintervjun hänvisar jag till bilaga 2.  
 

3.4 Analys av material 
Bearbetningen av resultaten fortskred löpande under hela inläsning- och skrivandeprocessen 
av bakgrunden till uppsatsen. Resultatet från intervju, e-postintervju och textanalys gicks 
igenom noggrant efter intervjun var transkriberad. Textanalysen som först genomfördes, låg 
till grund för själva intervju- och enkätfrågorna och därför bygger de till stor del på dessa 
textanalyser. De olika temana jämfördes för att jag skulle få svar på mitt syfte. De 
övergripande temana är underrubrikerna i resultatdelen. Resultatet av den kvalitativa intervjun 
är styrd av min dokumentstudie på så vis att teman från dokumentstudien har visat vad som är 
viktigt. Det har utgjort grundstommen i resultatet. Under intervjun kom det fram andra 
intressanta aspekter som höll sig inom syften och gav en intressant vinkling till resultatet. Jag 
har lagt in så lite tolkningar som möjligt i resultatdelen och i stället sparat dem till analys och 
diskussion. Analysen av e-postintervjun gjordes genom en jämförelse av dokumentstudie och 
de svar som jag fått på e-postintervjun. 

3.5 Begränsningar med val av metod 
Kvalitativ intervju skulle ha genomförts både på Luftfartsstyrelsen och LFV. Tyvärr kunde 
inte LFV ta emot mig på grund av det enbart fanns en person inom företaget som kunde 
besvara mina frågor och hon var mycket upptagen. Därför fick LFV´s representant tillskickat 
sig mina intervjufrågor och besvara dem skriftligt. Detta medför att jag inte fick tillfälle att 
ställa följdfrågor och få en del svar vidareutvecklade och förklarade. Materialet blev betydligt 
mindre från LFV än Luftfartstyrelsen, vilket kan ha gett en liten snedvriden bild för min 
studie. För att minimera denna risk, har jag försökt att få informationen bekräftad i 
dokumentstudien. 
 
En annan begränsning kan vara att Luftfartsstyrelsen fick svara som myndighet och inte som 
tjänsteman på det viset att det eventuellt framkom mer vad myndigheten står för och försöker 
att göra, än hur en person upplever vad som görs och hur arbetet egentligen fungerar. Hade 
flera tjänstemän valts för intervju som inte hade samordnat sig, kanske jag hade fått en annan 
variation i svaren som kunde ha haft betydelse för studien. Möjligheterna med studien är att 
påvisa vad dokument säger ska göras och vad som verkligen görs av LFV och 
Luftfartsstyrelsen samt vad de gör för att minska koldioxidutsläpp. Analysen visar LFV och 
Luftfartsstyrelsens uppfattning om hur arbetet fungerar på respektive arbetsplats samt belyser 
svaga punkter i interaktion sinsemellan.  
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3.6 Avgränsningar av studien 
Studien är avgränsad till att enbart se på miljöarbetet och koldioxid vilket påverkar studien på 
så vis att övriga utsläpp har utelämnats. Även buller, som är en stor del av Luftfartsstyrelsen 
och LFV:s arbete har utelämnats.  Den internationella processen beskrivs, men gås inte in på 
djupet då jag har valt att koncentrera mig på den nationella hanteringen av luftfart. 
 
 

4. Bakgrund 
Kort kan man säga att internationellt verkar ICAO (International Civil Aviation Organisation) 
som ligger under FN. Där finns bland annat undergruppen CEAP (Commitee on Aviation 
Environmental Protection), som ligger under EU och där Luftfartsstyrelsen sitter som 
representant. Regeringen utformat regleringsbrev till Luftfartsstyrelsen och LFV som de ska 
arbete mot. Luftfartsstyrelsen är i sin tur myndighet för samtliga civil luftfart i Sverige och 
utövar tillsyn över de 51 civila flygplatserna som finns i Sverige. LFV är flygplatsförvaltare 
över statens 16 flygplatser (vilka är inkluderade i de totalt 51 flygplaster). LFV är helt 
fristående från Luftfartsstyrelsen men ska underordna sig myndigheten. 
 

4.1 Internationell politik för luftfart 
Den internationella klimatpolitiken styrs av FN genom ramkonventionen UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) (UNFCCC 2007). FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar  undertecknandes 1992 och utgör en kompromiss mellan industri- och 
utvecklingsländerna (Ebbesson 2000). Konventionens mål är att ”atmosfärens koncentration 
av växthusgaser stabiliseras på en nivå som skulle förhindra antropogen störning av 
växthusgaser”. I kompromissen mellan industri- och utvecklingsländerna ligger ett 
differentierat ansvar. Det betyder att industriländerna har större ansvar än utvecklingsländerna 
att driva på ett minskat utsläpp och åtgärda dagens problem. Industriländernas skyldighet, 
enligt ramkonventionen, är att bistå med ekonomiska och tekniska hjälpmedel till 
utvecklingsländerna. 
  
Under FN:s ramkonvention ligger ICAO där Sverige är den enda representanten av de 
Nordiska länder genom underorganet CEAP  (Lundman & Ryman 2007; Billinger 2007). Det 
är ett självständigt fackorgan med 189 anslutna stater. Staterna arbetar för att samarbeta för 
”att säkerställa största möjliga likformighet i fråga om föreskrifter och 
tillämpningsförfaranden”. Internationella regler utfärdas av ICAO, som därefter 
implementeras nationellt. Om det går igenom, skapar denna variant en möjlighet för att 
anpassa samma regler internationellt, det vill säga att det kommer att gälla flyg som flyger 
från eller till EU från övriga länder. Luftfartsstyrelsen är Sveriges representant i ICAO och 
därmed kan de påverka direkt i sakfrågor. Luftfartsstyrelsen medverkar även i en arbetsgrupp 
i ICAO under CAEP (Luftfartsstyrelsen Årsredovisning 2006). CAEP, ICAO:s 
miljökommitté ska ta fram vägledningar  för ICAO och har 21 medlemsländer och 12 
observatörer från ICAO:s medlemsländer (Billinger 2007). CEAP att ta fram en vägledning 
för hur flyget skall kunna anpassas till den utsläppshandeln under klimatkonventionen 
UNFCCC och Kyotoprotokollet (Prop. 2005/06:160). 
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4.2 Nationellt 
Regeringens bedömning för minskad klimatpåverkan från luftfart enligt den transportpolitiska 
propositionen Moderna transporter lyder enligt följande; 
 

”Den internationella luftfartens klimatpåverkan bör inkluderas i den 
internationella klimatregimen inom klimatkonventionen efter 2012. 
Sverige bör inom ICAO verka för att globala styrmedel införs och ser de 
största möjligheterna i ett handelssystem för utsläppsrätter. Dessutom bör 
Sverige aktivt stödja utvecklingen av ett europeiskt handelssystem med 
utsläppsrätter för koldioxid där även flygsektorn ingår. Ytterligare 
analyser är dock nödvändiga innan ett slutgiltigt ställningstagande kan tas 
till hur detta bör ske.”   
 
(Prop 2005/06:160, 9.5.1) 

 
Enligt en rapport från 1999 från FNs klimatpanel (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate 
Change) förorsakar mänskliga aktiviteter 3,5 procent av den totala påverkan på miljön globalt 
set (Prop 2005/06:160). Flygets miljöpåverkan är inte enbart koldioxidutsläpp.  Eftersom 
luftfart spås öka i framtiden, är det extra viktigt att minska utsläppen (Lundman & Ryman 
2007) (Prop 2005/06:160). Kväveoxider och kondensstrimmor är också en stor del i flygets 
påverkan på miljön. Flyget påverkar även bildandet av cirrusmoln på hög höjd. Enligt en del 
forskning som har gjorts, dock ej vetenskapligt bevisat, är molnbildning en av flygets största 
påverkan. 

4.2.1 Transportpolitiska mål 
Sveriges har under en längre tid haft transportpolitiska mål, därunder luftfart inkluderad. 
Under de senaste åren har transportpolitiska beslut baserat sig på proposition 1997/98:56 
Transportpolitik för en hållbar utveckling, som vilken antogs 1998 (Regeringskansliet 2003). 
Denna ersatte den politik som antogs 1988 av dåvarande regering. Den nya propositionen 
trycker på att transportpolitiken är ett medel för att uppnå angelägna samhällsmål och 
politiken ska bidra till en social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. En 
hållbar utveckling innebär även att människan ska tillgodoses och det ska vara lätt att resa för 
alla samt lätt att transportera gods för företagen. Detta förutsätter en ekonomisk tillväxt, goda 
levnadsförhållanden för alla, en levande kultur och en viss utveckling som ryms inom de 
ekologiska ramarna. En ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att miljön inte hotas samt att 
man inte överutnyttjar naturresurser och användningen av energi. 
 
Det övergripande och långsiktiga transportpolitiska målet lyder; ”Att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet” (Regeringskansliet 2003). Detta preciseras i sex delmål samt flera 
etappmål som ses som mer kortsiktiga mål, för en bättre uppföljning. Det specifika 
miljömålet, som är ett av etappmålen, föreskriver att utsläppen av koldioxid i Sverige bör ha 
stabiliserats år 2010 till 1990 års utsläppsnivå. Det mer långsiktliga målet lyder; 
”Transportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på en god livsmiljö för alla, 
där natur och kulturmiljö skyddas mot skador. En god och hälsosam hushållning med mark, 
vatten, energi och andra naturresurser ska främjas.” 
 

 10



Den 22 mars 2006 antogs en nyare, uppdaterad version av den tidigare antagna propositionen 
1997/98:56. Den nyaste proposition är  (2005/06:160). Det övergripande målet för 
transportpolitiken kvarstår från prop.1997/98:56, ”Att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.”  
 

4.2.2 Regeringens miljömål 
Regeringens 15 miljömål fastslogs 1999 av riksdagen, som en del av ekologiskt 
hållbarhetsarbetet. Regeringens definition på hållbar utveckling är; ”Arbetet med miljömålen 
vilar på fem grundläggande värden: Vi ska främja människors hälsa, värna om den biologiska 
mångfalden, ta till vara de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemets långsiktiga 
produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna” 
(Miljömålskommitén 2000). År 2001 fastslog riksdagen regeringens förslag om delmål och 
riktlinjer för hur miljömålen ska uppnås (Johansson et al 2005). 
 
År 2005 fastslogs det 16:e miljökvalitetsmålet och det är utifrån dessa 16 mål som 
miljömålsarbetet fortskrider efter. Miljömålen är uppdelade i flera del- och etappmål, både 
nationellt men också regionalt. Enligt Miljömålskommitén (2000) är utmaningen att till nästa 
generation överlämna ett samhälle i hållbar utveckling där de stora miljöfrågorna är lösta. De 
menar att de långsiktiga målen måste påverka dagens beslut och dagens åtgärder måste 
vidtagas för att kommande generationer ska få en dräglig livsmiljö. Förutsättningen för att 
miljömålsarbetet ska fungera är att alla bidrar för att de formulerade målen verkligen ska nås. 
Det involverar myndigheter, företag, organisationer och enskilda vidtar och det ska utföras 
nödvändiga åtgärder och lämpliga styrmedel ska införas. 
 
Hälften av de 16 miljökvalitetsmål rör direkt luftfart och därmed en stor del av 
Luftfartsstyrelsens miljöarbete (Luftfartsstyrelsen). Det är; 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Ingen övergödning 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 

 
För min studie är det främst miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan som är intressant.   
 

4.3 Om Luftfartsstyrelsen 
Luftfartsstyrelsen bildades 1 januari, 2005 och har idag det samlade myndighetsansvaret för 
den civila flygtrafiken i Sverige vars viktigaste uppgift är att främja en säker, kostnadseffektiv 
och miljösäker luftfart (Luftfartsstyrelsen 2007a). Myndighetsutövandet innebär bland annat 
att genomföra utredningar, medverka i internationella överenskommelser, utforma regler, 
pröva och utfärda tillstånd, följa utvecklingen av flygmarkanden samt utövar tillsyn över den 
civila luftfarten (Luftfartsstyrelsen 2007a). 
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Luftfartsstyrelsen har fyra verksamhetsgrenar som alla ska integreras med varandra. Grenarna 
är Säkerhet, Miljö, Marknad och Tillgänglighet (Luftfartsstyrelsen 2007a). Luftfartsstyrelsen 
har även ett uttalat sektorsansvar vilken är en viktig roll i miljömålsarbetet 
(Miljömålskommitén 2000). Anledningen till sektorsansvaret är att få en tydlig 
ansvarsfördelning i miljömålsarbetet för de 16 miljökvalitetsmålen (Miljömålsportalen). Det 
är regeringen som har utsett sektorsansvaret. Utifrån den senaste miljömålspropositionen, 
formulerades myndigheternas ansvarsområden (Johansson, Wibeck, Öberg 2005). Ett problem 
idag är att myndigheternas instruktioner måste bli tydligare avseende deras roll i 
förebyggande och måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen i samband med hur myndigheterna 
ska öka sina krav på att verksamheter ska utövas med beaktning till miljöfrågorna 
(Miljömålskommitén 2000). 
 
Huvuduppgiften inom verksamhetsgrenen Miljö är att verka för ”luftfartens negativa 
miljöpåverkan skall minimeras, samt att ha ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets 
miljöanpassning” (Luftfartsstyrelsen 2007b). 
 

4.4 Om Luftfartsverket/LFV 

LFV har som huvuduppgift att ansvara för drift och utveckling av statens flygplatser för civil 
luftfart och flygtrafiktjänst i fred, militär luftfart och ansvarar för utbildning av flygledare. 
Fram till årsskiftet 2004/2005 hade de myndighetsansvaret för samtliga civila flygplatser i 
Sverige vilket nu ligger på Luftfartsstyrelsen. Enligt LFV:s (LFV 2007) miljöpolicy från 
2006, är klimatpåverkan branschens viktigast fråga inom miljöområdet och hänsyn till miljön 
ska vägas in i varje fråga och alla delar av verksamheten när beslut tas. 

De regionala målen för transportsystem enligt Prop.2005/06:160 återkommer specifikt i 
regleringsbrevet från regeringen. Regleringsmålen för LFV är; *Ett tillgängligt 
transportsystem. Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktlig hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela landet 
(Björklund, Torstensson 2006). *Hög transportkvaliteten, flygtransportsystemets utformning 
och funktion ska medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. *Säker 
luftfart, för användande genom att flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas 
till de krav som följer detta. *God miljö, flygtransportsystems utformning och funktion bidrar 
till att miljökvalitetsmålen uppnås. *Regional utveckling, den regionala utvecklingspolitiken 
och motverkan av nackdelar av långa transportsystem ska kunna uppnås genom 
flygtransportsystemets utveckling. * Ett jämställt flygtransportsystem, för att motsvara både 
kvinnor och mäns transportbehov, de ska ges samma möjligheter att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillämpas 
lika mycket och ha samma värde i LFV:s arbete. 
 
LFV är ett klimatneutralt företag och de har lyckats med att halvera utsläppen av koldioxid 
från egen verksamhet (Årsredovisning 2006). Målet för perioden 2007-2010 är att minska 
utsläppen med 4 procent per år i genomsnitt utöver det som har minskats innan. Det innebär 
inte att de har minska sina utsläpp i ordets mening (LFV 2007). Däremot kompenserar LFV 
sina egna utsläpp av koldioxid genom stöd till projekt som minskar eller kompenserar 
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koldioxidutsläppen genom bland annat trädplantering i Costa Rica, bioenergiproduktion i 
Sydafrika och vindkraftverk i Kina (LFV Årsredovisning 2006). 
 
 

5. Resultat 
5.1 Upplägg 
Resultaten kommer att redovisa med början från internationellt perspektiv till nationellt 
perspektiv vidare ned till Luftfartsstyrelsen och slutligen LFV. Resultaten kommer dels från 
min dokumentstudie men också mycket från intervju och enkät med öppna frågor. Jag 
kommer att avsluta med en diskussion som kopplar samman alla delar av min studie. 
 

5.2 Internationellt 
En stor del av Prop 2005/06:160 9.5 tar upp handel med utsläppsrätter som en stor del av de 
kommande årens satsning. Den 1 januari 2005 införde EU ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser. Flyget är inte inkluderat i detta handelssystem idag men i 
EU:s sjätte miljöhandlingsprogram betonas vikten av att identifiera och åtgärda utsläppen så 
en minskning uppnås. Den 2 december 2005 välkomnade EU:s miljöministrar förslaget om att 
flyget skulle inkluderas i handelssystemet bland annat utifrån kostandseffektivt och 
miljömässigt perspektiv. Nu ligger det på ICAO att ta fram en vägledning för hur flyget skall 
kunna anpassas till den utsläppshandeln under klimatkonventionen (UNFCCC, United 
Nations Framework Convention on Climate Change - FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar) och Kyotoprotokollet. Internationella regler utfärdas av ICAO, som 
därefter implementeras nationellt. Om det går igenom, skapar denna variant en möjlighet för 
att anpassa samma regler internationellt, det vill säga att det kommer att gälla flyg som flyger 
från eller till EU från övriga länder. Luftfartsstyrelsen är Sveriges representant i ICAO och 
därmed kan de påverka direkt i sakfrågor. Luftfartsstyrelsen medverkar även i en arbetsgrupp 
i ICAO under CAEP, EU:s miljö kommitté (Luftfartsstyrelsen Årsredovisning 2006). 
Arbetsgruppen analyserar miljö- och kostnadseffektivitet i de olika åtgärdsförslagen. 
 
Luftfartsstyrelsens representant förklarar att inom EU är CAEP ett direktorat i kommissionen. 
Från Sverige är det oftast näringsdepartementet som representerar landet, men de kan i sin tur 
låna in kompetens från Luftfartsstyrelsen. Det finns en förordning som heter 
Verksförordningen vilken beskriver att regeringen kan låna in expertkunskap från de olika 
myndigheterna. Det är utpekat i förordningen att Luftfartsstyrelsen är skyldiga att bidra med 
expertkompetens när regeringen efterfrågar det. ICAO kommer med rekommendationer som 
är riktade till deras medlemsstater, till själva utövandet, som i Sverige är Luftfartsstyrelsen. 
Det finns i stort sett inga beslut utan är just rekommendationer men de hanteras oftast som om 
de ska följas för att landet inte ska få problem med andra länder, CAEP och ICAO. 
 
 
Enligt Luftfartsstyrelsens representant, är handel med utsläppsrätter det mest lämpliga 
alternativ för att få en minskning av koldioxidutsläpp internationellt. Men hon påpekar att det 
är viktigt att det inte bara bli ett byte av pengar men att ett tak nu kommer att sättas. 
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”Det viktiga då är ju att man faktiskt sätter ett tak på utsläppen 
väsentligt lägre än vad de hade blivit i vanliga fall. Det är ju 
förutsättningen för att ett handelssystem ska fungera, annars så byter 
man bara pengar med varandra utan att det blir några rejäla 
utsläppsminskningar, så det är förhoppningen att omhänderta flygets 
ökade utsläpp framöver.” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
I dag finns det inget utsläppstak för flyget. Luftfartsstyrelsens representant menar också att 
utsläppen kommer att minska inom andra sektorer än flyget, och då kan flyget få köpa dessa 
utsläppsökningar som kommer att ske. Den skulle lika väl kunna vara en avgift eller liknande 
för utsläppen. Enligt prop 2005/06:160 skulle det kunna vara en avgift lagt på biljettpriset. 
Diskussionen om handel med utsläppsrätter styrks i Luftfartsstyrelsen Miljöarbete av 
Lundman & Ryman 2007, som är ett underlag för den fördjupade utvärderingen av 
miljömålsarbetet 2008 i enlighet med Miljömålsrådets riktlinjer. Där menar Luftfartsstyrelsen 
vidare att handel med utsläppsrätter ligger för långt fram i tiden och efterlyser annan form av 
koldioxidavgift, som senare kommer att ersättas av handelssystemet. 
 
LFV:s miljöstrateg påpekar att koldioxidavgift är något som LFV just nu diskuterar och 
planerar att införa på sina 16 flygplatser. Detta beskrivs mer under stycke Nationellt. 
 

5.3 Nationellt 
Hur strategierna tas fram för en minskad miljöpåverkan  
Arbetet börjar med att transportpolitiska eller miljöpolitiska propositioner tas fram av 
regeringen, vilka stakar ut vägen för framtida arbete (Luftfartsstyrelsens representant). Det 
finns också övergripande mål från EU som får återverkningar på Luftfartsstyrelsen enligt 
Luftfartsstyrelsens representant. Den miljöpolitiska hanteringen av exempelvis 
miljökvalitetsmål arbetas fram i en fyraårsperiod. Det kommer ut en miljöproposition vart 
fjärde år, i vilken det ges uppdrag för åt vilket håll Luftfartsstyrelsen ska arbeta. Vart fjärde år 
skrivs även en utvärdering av hur miljöarbete fortskrider och detta underlag resulterar i en 
rapport som i sin tur ligger till grund för nästa miljöproposition. 
 

”Det är som en fyraårig cykel som går. Det är två år från 
propositionen till rapporten så det löper som två stycken 
fyraårscirklar. Den transportpolitiska propositionen ska också 
komma ut med fyra års mellanrum ungefär och det kom en förra 
året.”  
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 
 

I den nyaste transportpropositionen, Prop 2005/06:160 Moderna transporter, slås de 
transportpolitiska mål och delmål fast. De ska gälla för den nästa fyraårsperioden 
(Luftfartsstyrelsens representant). I den senaste versionen av transportpolitiska propositionen, 
byttes det övergripande målet ut i God miljö till att transporterna ska vara för/att de 
miljöpolitiska målen uppnås. Därigenom knöts transportpolitiken och miljöpolitiken nära 
samman. För att Luftfartsstyrelsen ska kunna uppnå de transportpolitiska målen måste de 
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verka för att de miljöpolitiska målen uppnås. Förutom att det övergripande miljömålet i God 
miljö byttes ut, tillkom det två specifika etappmål för transportpolitiken som inte hänger ihop 
med miljöpolitiken. Det ena är att utsläppen av koldioxid från transportsektorn år 2010 ska 
vara på samma nivå som år 1990. Det andra handlar om buller och säger att antalet människor 
som utsätts för buller över de riktlinjer som finns ska minska med 5 procent år 2010 jämfört 
med 1995.  
 
För att ta fram själva strategierna för en minskad miljöpåverkan möts Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten och Boverket enligt Luftfartsstyrelsens representant. De fyra utgör en 
åtgärdsstrategigrupp under namnet Effektivare energianvändning och transporter. De gör en 
utvärdering av miljömålsarbetet och försöker ta fram strategi för hur transportsektorn kan 
arbeta med att minska sin miljöpåverkan. Åtgärdsstrategigruppen träffas var fjärde år för att 
vidareutveckla strategin. I denna åtgärdsgrupp har Luftfartsstyrelsen möjlighet att verka. 
 
LFV:s miljöstrateg skriver vidare att LFV har tankar på att införa en koldioxidavgift. 
Luftfartsstyrelsen ska ha uppmanat LFV att skriva till regeringen om detta. LFV: s 
miljöstrateg vet inte i dag hur mycket LFV kan bestämma på egen hand om deras avgifter. 
Det kommer bara att införas på LFV:s flygplatser så därför har LFV: s miljöstrateg fått 
uppfattningen at LFV kan göra som de vill. 
 
Enligt LFV: s miljöstrateg informerar LFV direkt regeringen om vilka miljömål som LFV ser 
som angelägnast och viktigast just nu. Deras önskemål återspeglas i regeringens miljömål som 
i sin tur kommer till LFV genom regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet samspelar 
bra med LFV:s egna miljömål. Vid frågan om vilka strategier som kommer från 
Luftfartsstyrelsen, får jag svaret att några sådana inte har kommit till LFV inom miljöområdet 
men det finns säkert strategier inom andra områden. I stället får de genom regeringens 
regleringsbrev deras miljömål fastställda för LFV. 
 

5.4 Luftfartsstyrelsen 
5.4.1 Myndigheten 
Luftfartsstyrelsen är uppdelad på olika avdelningar (Luftfartsstyrelsens representant). 
Miljösidan har nyligen blivit överflyttad till avdelningen för Utredning av omvärldsanalys, 
där det bland annat sitter ekonomer, utredare, statistiker och prognosmakare. Avdelningen kan 
karakteriseras som kärnverksamheten, alltså en tillstånd- och tillsynsavdelning som utfärdar 
tillstånd till både till privatflygare och bolag och har tillsyn på både flygplatsnivå, flygbolag 
och flygplan. Det finns också en administrativ informationsavdelning och personalavdelning. 
På miljösidan finns det fem hel- eller deltidstjänster som jobbar med miljöfrågor. De arbetar 
nära varandra men det finns en lite uppdelning på det internationella och nationella arbetet. 
Även emissioner till luft och buller är två stora delar som utgör uppdelningen. 
 
Luftfartsstyrelsens representant ser en fördel med delningen av Luftfartsverket och 
Luftfartsstyrelsen. Förr hade de både de sektorsövergripande frågorna och tillsynen.  
 

”Det var ju alltså så att man var myndighet och utövade tillsyn på 
sin egen verksamhet, och det är ju aldrig bra, att man både är 
tillståndsgivare och utöva tillsyn på den egna verksamheten och 
samtidigt som Luftfartsverket bara är en aktör på 
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flygplansmarknaden så är det dumt att sektorsfrågorna bara ligger 
där utan det är viktigt att ha ett helhetsgrepp på både de statliga 
flygplatserna men också de ikkestatliga.” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

  
 
5.4.2 Ansvar och arbetsområde inom miljö 
Ansvarsområden för Luftfartsstyrelsen är fastlagda i Luftfartsstyrelsen instruktion, där 
skyldigheter och huvuduppgifter kartläggs (Luftfartsstyrelsen representant). Instruktionerna 
har förtydligats genom tydligare arbetsuppgifter till Luftfartsstyrelsen i ett regleringsbrev. 
Regleringsbrevet förtydligar vad de ska jobba med under ett visst verksamhetsår för att nå de 
mål som regeringen har satt upp åt Luftfartsstyrelsen samt vilket ansvar de har. 
 

”I instruktionen står det att luftfartsstyrelsen är en central 
förvaltningsmyndighet med samlat ansvar, sektorsansvar för den 
civila luftfarten och att luftfartsstyrelsen ska verka för att dom 
transportpolitiska målen ska uppnås. /…/ Sedan så på miljösidan står 
det att i våra huvuduppgifter så är den första punkten att vi ska 
främja säker kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart. De här tre 
benen kan man säga är lika mycket värda. Och sen så har vi en 
punkt för det övergripande ansvar för flygtransportsystemets 
miljöanpassning som ligger i den här huvuduppgiften som vi har.” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
Regleringsbrevet till Luftfartsstyrelsen från regeringen säger inom verksamhetsgren Miljö 
bland annat (Torstensson & Belachew 2006 s.3); 
 
Mål Luftfart skall bidra till att miljöpolitikens delmål nås. 
Återrapportering Luftfartsstyrelsen skall rapportera luftfartssektorns samlade miljöpåverkan 
och förändring i förhållande till relevanta delmål i miljöpolitiken. 
Redovisningen skall omfatta: 

1. Utveckling av det nationella arbetet med at minska luftfartens miljöpåverkan. 
2. Luftfartsstyrelsens insatser på ett internationellt plan och arbetsläget i internationella 

fora avseende minskad miljöpåverkan från luftfarten. 
3. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) samt svaveloxid 

från civil luftfart, totalt och per personkilometer. 
 
Luftfartsstyrelsen kan påverka miljöarbetet inom ramen för deras uppdrag (Luftfartsstyrelsens 
representant). Utöver uppdraget har Luftfartsstyrelsen lite påverkan inom miljöarbetet. 
Myndigheten har en tydlig policy att de verkligen ska satsa på det som ligger innanför deras 
uppdrag men det som ligger utanför uppdraget, ligger på andra aktörers ansvar. Var gränsen 
går före Luftfartsstyrelsen uppdrag kan vara svårt att avgöra ibland. Uppdrag som de får 
genom regleringsbrevet ligger definitivt inom deras ram. Ibland får de se på andra delar och 
då är det viktigt att de ser till vart de ska kanalisera deras engagemang och att det ligger 
innanför uppdraget. Om det inte ligger innanför uppdraget, kan det finnas andra aktörer på 
flygmarknaden som kan ta hand om det. 
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5.4.3 Miljöfrågornas betydelse i myndigheten 
Enligt Luftfartsstyrelsens representant har miljöfrågorna blivit väldigt heta på sista tiden. Det 
som är ett problem i dag är nog vad man kan kalla för en barnsjukdom.  Luftfartsstyrelsen är 
relativ ny som myndighet i Sverige då den bildades 1 januari 2005. Luftfartsverket finns kvar 
men de har inte några egentliga myndighetsbefogenheter kvar utan kan mer ses som en 
flygplatsförvaltare. Tills vidare har de har hand om de statliga svenska flygplatserna och även 
flygtrafiktjänsten. Just nu håller man att se över om det ska konkurrensutsättas. Det har tillsats 
en utredare för översyn av LFV. 
 
Det tidigare Luftfart och samhälle var den enhet som hade hand om sektorsfrågor, däribland 
den övergripande frågan miljö (Luftfartsstyrelsens representant). Efter sammanslagningen av 
gamla Luftfartsinspektionen och Luftfart och samhälle till Luftfartsstyrelsen har miljön inte 
blivit mindre viktig poängterar Luftfartsstyrelsens representant. Tankarna har funnits länge 
säger Luftfartsstyrelsens representant. Man kan inte helt bortse från att gamla 
Luftfartsinspektionen har varit mer inriktad på att arbeta med flygsäkerhet.  
 

”… så att i den här sammanslagningen av organisationen 
Luftfartsstyrelsen kan man väl säga att det finns lite olika kulturer, 
kan man väl prata om. Att den gemensamma kulturen där håller man 
väll på med att bygga upp ett miljötänkande som är ungefär lika 
mycket värd som ett flygsäkerhetstänkande. Vi jobbar på det, vi har 
väll nog inte kommit ända riktigt fram än.” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
Det innebär att Luftfartsstyrelsen är inne i en upplärningsperiod nu där den gamla kulturen, 
som inte har jobbat med miljöfrågorna tidigare, ska anpassa sig till de nya förhållandena, 
vilket tar tid poängterar Luftfartsstyrelsens representant. 
 
Luftfartsstyrelsens representant tycker inte sammanslagningen har haft någon större betydelse 
för miljöarbetet. Hon menar på att det internationella arbetet har legat länge hos dem, så 
därför ser hon inga direkt tydliga förändringar i fokus eller hur detta ansvar har påverkat den 
nya myndigheten, för de arbetar på ungefär samma sätt som tidigare. Det internationella 
miljöarbetat tar lång tid på sig och det är stora internationella processer som ska gås igenom. 
Luftfartsstyrelsens representant gör en jämförelse med vägtrafiken, som är landsbunden och 
därmed kan man rama in den innanför landets gränser. Luftfarten däremot har merpartens av 
sin trafik internationellt bundet så för att få en givande förändring måste man verka 
internationellt för att få många länder att införa de förbättringar som behövs. Det innebär att 
Luftfartsstyrelsen gör samma arbete idag som då men det har nog intensifierats så 
Luftfartsstyrelsen har blivit mer fokuserade på uppgiften nu när de har blivit en mindre 
myndighet. Inom myndigheten har de internt tagit fram ett miljöledningssystem. De miljömål 
är mer kopplade till miljöledningssystemet och myndighetens egen verksamhet såsom 
pappersåtervinning, hur de reser till och från arbetet samt tjänsteresor och så vidare. 
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5.4.4 Vilka problem som kan uppstå  
På frågan om Luftfartsstyrelsen saknar något för de ska kunna föra ett gott miljöarbete svara 
Luftfartsstyrelsens representant att de kan ske vissa krockar mellan internationell och 
nationell luftfart. Man kan se det som att man delar upp det internationella och nationella 
arbetet. Inom EU är det generellt inga problem och de flesta länder i unionen är mer positiva 
till att driva ett miljöarbete inom flyget. Det är länder utanför EU som kan vara problematiska 
då inte alla har samma inställning, framför allt USA som motpart. Där ligger det ett stort 
arbete framför Luftfartsstyrelsen att arbeta med och för. Detta gör att tempot hålls nere i 
arbetet med denna förändring. Det är den stora bromsklossen som håller det internationella 
arbetet tillbaka. Eftersom det internationella arbetet har stor påverkan hur Luftfartsstyrelsen 
reglerar eller arbetar med det nationella miljöarbetet, måste arbetet börjar där. Det nationella 
miljöarbetet är styrt av dels transportpolitiska mål och miljöpolitiska mål. De 
transportpolitiska målen, som Luftfartsstyrelsen ska arbeta med, är ett inrutad nationellt 
miljöarbete som de ska arbeta för att de nationella miljömålen nås.  Eftersom det är inrutat är 
det enklare att följa de mål  men samtidigt måste det tas hänsyn till att den internationella 
luftfarten är väldigt svårt att hantera i ett sådant system. 
 

”Det är själv krocken mellan den internationella och nationella 
hanteringen som kan vara lite knepigt ibland.” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
Under 2006 minskade det totala inrikes koldioxidutsläppet med 3 procent jämfört med året 
innan (Billinger 2007). Luftfartsstyrelsens representant förklarar det med att man ser en trend 
att flyget är på nedgående eller en stabilisering. Marknaden verkar vara mättad och 
utvecklingen av höghastighetståg och andra förbindelser kommer i vissa fall att konkurrera ut 
flyget på vissa sträckor. På andra sträckor kommer flyget fortsatt vara det marknadsmässiga 
och bästa alternativ, exempelvis om man ska ta sig mellan Stockholm och Kiruna. Vid 
utbyggnad av snabbanor, som den mellan Stockholm och Göteborg, tycker Luftfartsstyrelsens 
representant att det är rimligt att tro att folk väljer tåget i stället för flyget. Därför tror hon på 
att det blir en stabilisering eller minskning av inrikes flygningar även i framtiden och menar 
på att det inte är så konstigt att utsläppen minskade förra året. Med minskning av flyg innebär 
dels minskad andel passagerare men också minskad andel start och landningar. 
  
Utrikestrafiken däremot har ökat sina utsläpp men antalet landningar har minskat (Billinger 
2007; Luftfartsstyrelsen representant). Passagerarantalet har ändå ökat så det betyder att de 
flyger med färre plan men med mer folk i planen som gör att de blir tyngre och dessutom så 
flyger passagerarna längre bort i världen, så då blir det en ökning av utsläppen. Internationellt 
räknar man med en ökning med ungefär 5 procent fram till år 2020. Det betyder en kraftig 
ökning i stället.  
 
De transportpolitiska mål har knutits närmre det miljöpolitiska arbetet och ses som en fördel 
av Luftfartsstyrelsens representant för de slipper arbeta mot olika mål. Det finns andra 
transportpolitiska mål än miljömål vilka handlar om regional utveckling och ett jämställt 
transportsystem. Det kan också vara så att de transportpolitiska målen i vissa fall inte riktigt 
går ihop med de miljöpolitiska målen. 
 

 18



”Om man tittar på region utveckling, att man ska se till att det ska 
finnas möjlighet för att flyga från samtliga regioner i Sverige och att 
man ska se till att det finns ett väl utbyggd flygplatsnät, det kan i 
vissa fall motverka de miljöpolitiska målen, så det kan gå emot 
varandra, att det blir målkonflikter.” 

 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
Det är mycket möjligt att Luftfartsstyrelsen framöver kan sätta upp egna mål för att styra den 
egna verksamheten för hur de ska verka gentemot målen, innanför den ram som de har och de 
transportpolitiska och miljöpolitiska målen (Luftfartstyrelsens representant). Det finns till viss 
del mål som myndigheten har satt upp på den internationella delen av verksamheten, vilket 
tydligt visar de vilka mål de jobbar mot. På den nationella delen har de inte riktigt kommit så 
lång ännu angående att sätta upp egna mål för hur de ska jobba gentemot de övergripande 
mål. 
 
Längre in i intervjun menar Luftfartsstyrelsens representant att det inte är direkt 
Luftfartsstyrelsen som blir motarbetade utan snarare EU. Sverige verkar oftast innanför 
ramarna för EU gentemot exempelvis USA eller andra länder. Vissa förslag om att flyget ska 
bli mer miljöanpassat kan bli motarbetade. Det finns dock internationella regelsystemet som 
styr det hela så länder utanför EU kan inte kan göra helt som de vill. Det betyder också att 
Sverige inte kan sätta upp egna mål som går utöver det internationella regelsystemet, vilken är 
en överenskommelse.  Flyget är en marknadsanpassad verksamhet där det handlar om att få 
tillträde till marknaden. Om ett land sätter upp olika regleringar, utestängs vissa delar av 
marknaden och landet kan åka på handelshindar och liknande. Det är inte helt lätt och det 
finns motsättningar mellan miljöarbetet och tillträdandet till marknaden. Det kan vara svårt att 
dra en gräns för vad som ligger innanför Luftfartsstyrelsens uppdrag och andra myndigheters 
uppdrag. En sak som kan vara svårt, enligt Luftfartsstyrelsen representant, är att LFV 
fortfarande har kvar vissa myndighetsbefogenheter, så vissa beslut hänger lite i luften. 
Luftfartsstyrelsen har valt att behandla LFV mer som en flygplatshållare än som en 
myndighet.  Alla delar har inte Luftfartsstyrelsen ansvaret för som när det gäller prövning av 
flygplatsernas verksamhet.  
 

”/…/ en flygplats har ju som regel ett miljötillstånd kopplat till olika 
villkor för att få bedriva sin verksamhet och där är det så att 
miljödomstolarna har som praxis att även inkludera flygtrafiken i de 
här villkoren för flygplatserna. ” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
Miljödomstolen har alltså en betydande roll vid prövning av flygplatsernas verksamhet. Det 
fungerade bra och tydligt så länge LFV var en myndighet med myndighetsbefogenheter som 
kunde reglera flygtrafiken på flygplatserna men i dag, när Luftfartsstyrelsen har 
myndighetsbefogenheten att reglera flygtrafiken, finns det oklarheter hur miljödomstolarna 
kan meddela villkor för flygplatserna. Det är egentligen Luftfartsstyrelsen roll och häri är det 
också en konflikt i regeltolkningen och det är inte riktigt klart hur denna fråga ska hanteras 
menar Luftfartsstyrelsens representant. 
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5.4.5 Luftfartsstyrelsen och LFV 
I dag har LFV 16 flygplatser att förvalta men det finns ytterligare 42 stycken trafikflygplatser 
som inte ligger under LFV (Luftfartsstyrelsens representant). Trafikflygplatser är sådana som 
har linjefart eller chartertrafik. Det vill säga att merparten av Sveriges flygplatser inte ligger 
under LFV:s ansvar. Flygplatserna rapporterar in sin statistik till Luftfartsstyrelsen. I 
statistiken ingår bland annat antalet starter och landningar. Luftfartsstyrelsen har även 
direktkontakt med olika organisationer som har sammanslutningar av flygplatser och 
intresseorganisationer. Det är viktigt är att skilja på LVF och Luftfartsstyrelsen. LFV står idag 
för en översyn och en utredare har tillsats som ska se över i vilken form som LFV ska 
bedrivas. Sannolikt kan det bli tal om ett statligt bolag och blir det så försvinner alla 
myndighetsbefogenheter från LFV. Skillnaden kommer då att bli större mellan 
Luftfartsstyrelsen och LFV. Även det totala svenska flygplatsnätet genomgås för översyn just 
nu. Det ses över hur många flygplatser som staten verkligen behöver ha hand om, och vilka 
flygplatser som man skulle kulla sälja ut till andra aktörer som kommuner eller privata och en 
del kanske läggs ned. 
 
LVF är en stark aktör och med tanke på att kompetensen nu har delats genom att det på LFV’s 
stabsfunktion finns en övergripande miljöhandläggare som arbetar med miljön för deras egna 
verksamhet men även den övergripande flygtrafiktjänsten (Luftfartsstyrelsens representant). 
De har också en miljöstrateg som arbetar heltid med miljöfrågorna. LFV är en drivande aktör 
utåt sett och de har marknadsfört sig med att de har blivit en klimatneutral verksamhet. De har 
också infört miljöledningssystem på samtliga flygplatser och samt på huvudkontoret. Det kan 
agera mer på egen hand eftersom de inte är styrda på samma sätt av regering och riksdag som 
Luftfartsstyrelsen är. Luftfartsstyrelsens representant uppfattar LFV också som mer proaktiva, 
att de tar för sig lite mer och på så sätt marknadsföra sig så de syns mycket. 
 

5.5 LFV 
LFV: s miljöstrateg skriver att det miljörättsliga ansvaret för flygplatsernas miljöpåverkan 
ligger på LFV och att samtliga flygplatser miljöprövas enligt miljöbalken. Miljövillkor delas 
ut till LFV med dessa villkor avser ej utsläpp från flygplan utan övriga utsläpp till luft, utsläpp 
till mark och vatten från LFV:s verksamheter på flygplatserna. 
 
Vid delningen av gamla Luftfartsverket 2005 har det blivit en förtydligande mellan 
Luftfartsstyrelsens roll och LFV, enligt så som LFV: s miljöstrateg ser på det. 
Luftfartsstyrelsen har sektorsansvaret för det civila flygets påverkan, vilket tidigare låg på 
gamla Luftfartsverket och nu har LFV nästan inga myndighetsbefogenheter kvar. LFV: s 
miljöstrateg verkar inte bara se positivt på delningen och utrycker att Luftfartsstyrelsen inte 
gör så mycket för miljöfrågorna och allt tar tid. 
 

”Tyvärr har miljöfrågorna ingen framträdande roll hos 
Luftfartsstyrelsen//…// Avseende miljöområdet har det inte kommit 
så mycket än. Vi väntar på att de ska fastställa vilken 
bullerberäkningsmodell som ska gälla i Sverige, vilka riktlinjer som 
ska gälla vid riksintresse beskrivningar. Tyvärr går det mycket 
långsamt. Mål har jag inte sett några.” 
 
(LFV: s miljöstrateg) 
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 LFV kan fullt påverka sitt miljöarbete så länge de håller sig inom miljötillståndens ramverk 
och uppfyller regleringsbrevets mål (LFV:s miljöstrateg). LFV känner att de skulle kunna föra 
ett bättre miljöarbete än vad de gör idag om Luftfartsstyrelsen prioriterade miljöarbetet mer än 
vad de gör idag. Luftfartsstyrelsen ska ta fram de instruktioner och föreskrifter som LFV ska 
rätta sig efter till exempel med avseende på flygsäkerhet.  
 

”Ibland blir det konflikter mellan flygsäkerhet och utökat 
miljöskydd och då är det bra att det finns en oberoende myndighet 
som avgör.” 
 
(LFV: s miljöstrateg) 

 
Några mål och strategier förutom de som regeringen tar upp i regleringsbrevet finns inte inom 
LFV, i alla fall inte inom miljöområdet men säkert inom andra områden, menar LFV: s 
miljöstrateg. Däremot kan LFV påverka och utforma egna strategier som oftast går hand i 
hand med de transportpolitiska målen. 
 
Alla miljömål kommer från regeringen till LFV och inte från Luftfartsstyrelsen poängterar 
LFV:s miljöstrateg. LFV informerar regeringen om vilka miljömål som de ser som mest 
angelägna och därför samspelar regeringens miljömål i LFV:s regleringsbrev bra med deras 
egna miljömål förklarar LFV: s miljöstrateg. 
 
LFV är pionjärer i Sverige gällande klimatneutralt företag (LFV 2007). LFV: s miljöstrateg 
skriver att det har medfört att LFV har fått ett ökat engagemang för sitt arbete. År 2006 blev 
LFV klimatneutralt företag genom att de kompenserar sina egna utsläpp av koldioxid. Enligt 
LFV:s Årsredovisning 2006 kan man inte direkt  kompensera utsläppen men genom egna 
åtgärder såsom att bidra till stöd till olika projekt som minskar utsläppen av koldioxid tar man 
hand om sina egna utsläpp (LFV 2007) . 
 
Luftfartsstyrelsen identifierar angelägna styrmedel och åtgärder inom sektorn som syftar till 
att miljökvalitetsmålen nås (Luftfartsstyrelsens representant).  På frågar Hur fritt spelrum 
LFV har att påverka styrmedel? Och om de fritt kan råda över sina flygplatser? Till LFV:s 
miljöstrateg, får jag svaret att det finns funderingar på att införa en koldioxidavgift. 
Luftfartsstyrelsen har uppmanat LFV till att skriva till regeringen om detta. LFV: s 
miljöstrateg vet inte riktigt hur mycket LFV kan bestämma om sina egna avgifter men 
eftersom det bara kommer att gälla LFV:s flygplatser, tror hon att de har helt fritt spelrum. 
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6. Diskussion 
Diskussionen är en analys av resultatdelen med två övergripande infallsvinklar som har 
kunnat identifieras i resultatdelen. Det ena handlar om hur Luftfartsstyrelsen och LFV:s arbete 
genomförs, vad som händer och vad de arbetar mot. Det sker inte helt problemfritt vilket 
kommer att belysas i första stycket. Andra stycket är inriktad mot den internationella och 
nationella arenan kopplat till Luftfartsstyrelsen och LFV ur en hanterings- och 
styrmedelsperspektiv. 

6.1 Luftfartsstyrelsen arbete i Luftfartsverkets Strategier och mål, hur det 
uppnås, målkonflikter och kommunikationsproblem 
Delningen av LFV och Luftfartsstyrelsen 1 januari, 2005 ses som positiv av Luftfartsstyrelsen 
och LFV. LFV: s miljöstrateg tycker att rollerna har blivit tydligare och ser inget problem i att 
LFV nästan inte har några myndighetsbefogenheter kvar. Luftfartsstyrelsens representant 
poängterar vikten av att LFV nu mist möjligheten för att utöva tillsyn på sin egen verksamhet 
därför att det är bättre att en utomståendes myndighet ser över alla flygplatser. Det blir mer 
lika för alla på så vis. Luftfartsstyrelsen upplever att deras problem i ligger att den 
internationella processen tar lång tid innan den kan appliceras och träda i kraft. LFV ser 
snarare sitt problem i att Luftfartsstyrelsen inte prioriterar miljö och att det inte har kommit 
några strategier från Luftfartsstyrelsen till LFV. Kan det vara så att det finns olika syn på hur 
ansvaret ”borde” vara fördelat (Lundqvist 2006)? Enligt Lundqvist studie anser lokala 
beslutsfattare oavsett sektorstillhörighet att staten, mellanstatliga organ samt länsstyrelser och 
i detta fall Luftfartsstyrelsen, bör ha ”mycket stort” ansvar för att hantera klimatfrågor och 
därmed väntar på ett utspel från myndigheten. Det är också en stor andel som tycker att 
företag och bolag, privata såväl offentligt ägda, ska ha ”mycket stort ansvar” (större än statens 
ansvar). Det kan ses som en annan meningsskiljaktighet, nämligen att Luftfartsstyrelsen anser 
att LFV ska ta egna initiativ och föra sitt miljöarbete själva. Luftfartsstyrelsens representant 
utrycker i intervjun att Luftfartsstyrelsen gärna ser dessa egna initiativ från LFV. Bristande 
tydlighet i målstyrningsarbetet inom miljömålen är en annan del till oklarheter angående vem 
som ska göra vad. Med tydligt målstyrningsarbete menas att det ska finnas ett klart ansvar 
som är kopplat till tydliga mål och handlingsplaner (Seyna 1986). 
 
Kommunikationssvårigheter är inte ovanligt samt otydligheter i ansvarsfrågor som handlar 
om planering och genomförande (Johansson et al 2005; Wibeck et al 2006). Något som kan 
uppfattas som otydligt är till exempel att LFV ”knappt” har några myndighetsbefogenheter 
kvar. Vad innebär detta och vad ligger fortfarande på deras bord? Det görs nu en utredning i 
hur LFV ska bedrivas i fortsättningen, om det till exempel ska konkurrensutsättas. Det innebär 
att LFV kommer i framtiden att mista samtliga myndighetsbefogenheter, och det är kanske 
först då rollerna och ansvarsfördelningen blir helt tydliga. Den relativt nybildade myndigheten 
innebär också förändringar och nya rollar inom Luftfartsstyrelsen samtliga personal. Det tar 
tid att inarbeta vilket Luftfartsstyrelsens representant bekräftar och säger vidare att det är lite 
jobbigt att skola om sig för all personal på Luftfartsstyrelsen till att tänka i termer av miljö. 
Tidigare studier visar på ett motstånd uppstår inom organisationer när olika kulturer och roller 
slås ihop (Busch 1998). Busch studie har i sin tur uppbackning av tidigare studier som 
publicerats av A. Levine 1980 i Why Innovations Fail. Det är tjänstemän som ansvarar för 
olika delar och har olika kulturer med sig som nu ska samverka och komma överens. Det är 
inte lät att implementera miljömålsarbetet i en etablerad organisation där miljötänkandet 
tidigare inte har haft någon större inflytelse, och det bli ännu svårare när detta ska göras på en 
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myndighet som består av flera olika verksamhetsgrenar (Lundqvist 2006). Det belyser lite av 
problematiken kring att fyra olika verksamhetsgrenar ska samarbeta mot en hållbarare miljö, 
varav en gren har hand om miljöområdet. 
 
LFV utgår från regeringens regleringsbrev som kommer ut årligen och arbetar fram 
miljöarbetet utifrån det, alltså inget från Luftfartsstyrelsen. Förklaringen kan ligga i 
ovanstående resonemang om olika syn på ansvaret men det skulle också kunna skyllas på 
myndigheten bara har funnits i drygt två år kopplat till att det tar tid att skola om sig till att 
tänka i termer av miljö. Det är tjänstemän som ansvarar för olika delar och har olika kulturer 
med sig som nu ska samverka och komma överens. Detta kan skapa interna problem i 
genomförandet av det praktiska arbetet med miljömålstrukturen och avsaknad av en uttalad 
strategi för hur miljömålsarbetet ska ske (Johansson et al 2005). Det kan i sin tur leda till 
interna mål- och intressekonflikter, med uppkomst i svårigheter för de olika kulturerna att se 
miljöfrågorna som en del av en helhet när administrationen är tydlig verksamhetsindelad. 
Wandén bekräftar att när det gäller miljömålsarbetet har det visat sig att målkonflikter är näst 
intill oundvikliga, oftast i form av problem i hur olika styrsystem och nivåer för beslutsfattare 
samverkar (Wandén 1997). Det blir särskilt tydligt när det gäller kommunikation och styrning 
i ett vertikalt plan där de centrala systemen ska integreras i olika sammanhang som det blir 
mellan Luftfartsstyrelsen och LFV.  
 
LFV kan som sagt fullt påverka sitt miljöarbete så länge de håller sig inom miljötillståndens 
ramverk och uppfyller regleringsbrevets mål från regeringen. LFV känner att de skulle kunna 
föra ett bättre miljöarbete än vad de gör idag om Luftfartsstyrelsen prioriterade miljöarbetet 
mer än vad de gör idag.  
 

”Luftfartsstyrelsen tar fram de instruktioner/föreskrifter som vi har 
att rätta oss efter tex med avseende på flygsäkerhet. Ibland blir det 
konflikter mellan flygsäkerhet och utökat miljöskydd och då är det 
bra att det finns en oberoende myndighet som avgör.” 
 
(LFV: s miljöstrateg) 

 
Några mål och strategier förutom de som regeringen tar upp i regleringsbrevet finns inte på 
LFV, i alla fall inte inom miljöområdet men säkert inom andra områden, menar LFV: s 
miljöstrateg. Däremot kan LFV påverka och utforma egna strategier som oftast går de hand i 
hand med transportpolitiska målen. I LFV:s stab sitter en person som har en roll som 
övergripande miljöhandläggare (Luftfartsstyrelsen representant). En ledning som själv är 
engagerad och ser frågorna som en viktig del av deras verksamhet höjer effektiviteten i 
arbetet (Rodgers & Hunter 1992). LFV är själva drivande i deras miljöarbete och detta kan 
vara en bidragande orsak till att de uppnått flera mål som de själva har arbetat fram, såsom 
klimatneutralt företag.  
 
Genomgående för min studie tycks det vara mycket av en envägskommunikation mellan 
Luftfartsstyrelsen och LFV, nämligen det data och statistik som LFV är skyldiga att 
inrapportera till Luftfartsstyrelsen. Förefaller det finnas problem och oklarheter i myndigheten 
för hur miljömålsarbetet och transportpolitiska mål ska avrapporteras? Enligt en grupp 
tjänstemän som ingick i en studie av Johansson et al (2005) kom det fram att de ansåg att 
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kontakterna på de ansvariga myndigheterna främst hålls kvar på samma plan som de befinner 
sig på, och på så vis inte når ned till LFV från Luftfartsstyrelsen. 
 
 

6.2 Hantering, styrmedel, teknik 
När det gäller hanteringen av koldioxidutsläpp är LFV fritt ställt att göra som de vill. De har 
ännu inget att rätta sig efter från Luftfartsstyrelsen (LFV:s miljöstrateg). LFV är själva 
drivande i utveckling av teknik, såsom bränslesnålare motorer och nya flygplan 
(Luftfartsverket 2005). Men det tar tid att byta ut alla flygplan och något direkt styrning om 
utsläppsmängd av koldioxid har de inte och därmed kan det ta några år extra att byta ut gamla 
plan mot nyare miljövänliga plan. Det är mycket av en kostnadsfråga och så länge det inte 
kostar mer att släppa ut koldioxid än att byta plan, lönar det sig. LFV har gjort en hel del för 
att förbättra sina utsläpp. De är redan ett klimatneutralt företag och det nyaste är att de 
planerar att införa en koldioxidavgift på sina flygplatser. Det är viktigt att inte glömma att 
LFV bara innehar 16 av Sveriges 57 trafikflygplatser. Därför är det inte tillräckligt med att 
LFV driver sitt miljöarbete framåt om de övriga 41 flygplatserna släpar efter för att 
Luftfartsstyrelsen idag inte har några styrmedel för koldioxidutsläpp. Det finns oklarheter här 
i ansvarsområden mellan LFV och Luftfartsstyrelsen när det handla om avgiftssättningar inom 
andra områden på flygplatserna. Problemet är att Luftfartsstyrelsen anser att avgifter borde 
vara samma på samtliga flygplatser, oavsett om det är LFV:s eller andras flygplatser. Då vore 
det mer lämpligt att myndigheten tar beslutet om avgiften. Än att LFV sätter ett pris på sina 
flygplatser. 
 

”för att det finns idag miljöavgifter som är kopplade till 
startavgiften, när flygplanen startar från LFV:s flygplatser, som är 
baserade på andelen av kväveoxid NOx som de släpper ut och även 
bulleravgifter och dom beslutades det om när Luftfartsverket och 
Luftfartsstyrelsen satt ihop men nu hantera Luftfartsverket sina egna 
avgifter så det håller på att ses över hur ansvarsförhållandet ser ut 
mellan Luftfartsstyrelsen och LFV då det gäller avgifter på 
flygplatserna för är det så att det ska beslutas om avgifter för en 
flygplats så borde det vara samma myndighet som tar beslutet 
oavsett om det är en statlig eller ikkestatlig flygplats som det 
handlar om.” 
 
(Luftfartsstyrelsens representant) 

 
LFV har som sagt full påverkan på miljöarbetet så länge de håller sig inom miljötillståndens 
ramverk och uppfyller regleringsbrevets mål. Koldioxidskatten som de vill införa, kommer de 
troligen själva att få bestämma avgiften för deras flygplatser (LFV: s miljöstrateg). 
Beskattning är en av de vanligaste politiska styrmedel men också det styrmedlet som minst 
antalet tillfrågade av befolkningen kan tänka sig att betala. Regeringen nämner i 
Prop.2005/06:160 att avgiften kan läggas direkt på biljettpriset för passagerarna. Om nu LFV 
väljer att lägga avgiften där, är det viktigt att de inte börjar med en för hög avgift för att inte 
tappa passagerare (Lundqvist 2006). Det har visat sig att folk i allmänhet är ovilliga att betala 
för luftutsläpp om det ska betala personligen i enskilda avgifter. Det kan underlättas med att 
avgiften långsamt stagneras. Om avgiften däremot läggs i en allmän skatt för alla, är den mer 
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accepterad och det finns ett stöd bland allmänheten till detta, men helst ska då skattepengarna 
vara öronmärkta (specifikt åsidosatta för ett speciellt ändamål). Det är emot Sveriges politik 
att öronmärka skattemedel för till exempel klimat och därför är det inte möjligt att genomföra. 
Det har betydelse hur skatten utformas om allmänheten ska få förståelse för framtida 
höjningar av klimatpolitiska skäl. Det är viktigt att inom en snar framtid införa handelssystem 
för utsläppsrätter inom flyget som ska gälla internationellt, för att klimatmål om sänkt 
koldioxidutsläpp ska nås, vilket också är Luftfartsstyrelsen och regeringens förslag och 
förhoppning om i framtiden. Om man inte kommer dit, kan det hända att flyget förlora ännu 
flera passagerare än vad de har gjort i dag, bland annat till tåget eftersom snabbanor har 
tillkommit. Det innebär i så fall att problemet förflytas i ställt för att bli löst genom att andra 
sektorer måste bära en större börda för utsläppsminskningen om det nationella klimatmålet 
inte nås. 
 
Problemet att nå klimatmålet för kolioxidutsläpp är mestadels ett internationellt problem 
(Luftfartsstyrelsens representant). Handel med utläppsrätter skulle involvera alla länder då 
tanken är att införa det internationellt för alla länder som är medlemmar i ICAO. Handel med 
utsläppsrätter innebär att förorenaren betalar för sina utsläpp. Engelska termen är ” polluter 
pay principle” eller ”PPP” (Fischhendler 2006). Det är en metod för att främja en hållbar 
utveckling genom att ekonomisk effektivt kontrollera yttre miljöpåverkan och begränsa denna 
påverkan. Handel med utsläppsrätter innebär att ett utsläppstak sätts for hur mycket flyget 
totalt får släppa ut (Luftfartsstyrelsens representant). Det finns idag inget utsläppstak vilket 
innebär att det är svårare att uppnå klimatmålen enligt Prop.2005/06:160. Genom införandet 
av handel med utsläppsrätter blir det mer konkret hur mycket som får släppas ut, i stället för 
idag då det talas om hur mycket som bör släppas ut. 
 
Den som stoppar upp och gör att klimatarbetet tar lång tid är flera länder utanför EU, bland 
annat USA (Luftfartsstyrelsens representant). De vill inte gå med på klimatmålet och 
Kyotoprotokollet saknar USA:s underskrift. Problemet är att Luftfartsstyrelsen, eller EU, inte 
äger hela frågan (Johansson et al 2005). De som har ansvaret för miljömålsarbetet har sällan 
makten, eller möjligheten, att planera och hantera miljöfrågor, vilket ställer till problem för 
miljömålsarbetet. Det är alltid många motstridiga intressen som ska sammanföras i ett 
förhandlingsarbete (Ammenberg 2004). Olika länder har dessutom ofta olika intressen och 
uppfattningar i klimatfrågor beroende på vad som styr intresset, såsom ekonomi och marknad. 
 
Genom 2002 års klimatpolitiska beslut, förband sig Sverige att minska sina utsläpp av 
växthusgaser utöver vad som krävs enligt EU:s överenskomna målsättningar (Lundqvist 
2006).  Det är viktigt att Sverige minska sina utsläpp totalt sett om EU ska nå sina 
gemensamma mål. Idag släpper länderna ut olika mycket koldioxid, vilket måste regleras. De 
som idag släpper ut mycket måste minska utsläppen. Därför är det viktigt att inte bara på att 
flygtrafiken minskar inrikes, utan att även göra så som LFV gör, det vill säga utveckla 
flygmotorer till att bli bränslesnålare, byta ut gamla flygplan mot nya, med mera. 
 
Tjänstemännen som deltog i Johansson et al studie (2005) poängterade hur viktigt det är att 
med en årlig rapportering till politikerna för att hålla miljöfrågorna levande. Det är viktigt att 
de aktualiseras och man minimerar risken för att de faller i glömska. Detta gör också att 
rapporteringen måste vara lättillgänglig för politikerna och lätt att läsa utan en massa text då 
politikernas tid är begränsad. Enligt studien En analys av Sveriges transportpolitik och de 
transportpolitiska mål (2006) som författaren har gjort visar det sig att vägtrafiken inte 
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kommer att nå de transportpolitiska mål för att de ej prioriteras lika högt som ekonomiska 
faktorer och marknadens vilja. Politikerna väljer istället den mest marknadsanpassade vägen, 
och miljöfrågorna faller i glömska. Det arbetas aktivt med de transportpolitiska mål för 
miljön, men problemet är att de många gånger stannar där. I den nyaste versionen av den 
transportpolitiska propositionen (2005/06:160) föreslogs det att man ska utöka miljömålen 
samt regionala målen som dessutom ska knytas till de miljöpolitiska och regionalpolitiska 
målen. Flera etappmål är justerade eller kompletterade från prop. 1997/98:56 och klimatmålet 
för koldioxid år 2010 ligger fast. Det vill säga att utsläppen av koldioxid i Sverige bör ha 
stabiliserats år 2010 till 1990 års utsläppsnivå (Regeringskansliet 2006). Det är inte helt enkelt 
att effektivt sänka utsläppen i svenskt luftrumm därför att flygets internationella karaktär 
medför utsläpp i en mängd olika sorters flygningar (Lundman & Ryman 2007). Det kan vara 
inrikesflyg, start eller landning från flygplats i Sverige eller flygplan som nyttjar svenskt 
luftrumm vid överflygning för att kunna ta sig från ett land till ett annat.  
 
De globala miljöhoten aktualiserade i världen, inte minst klimatpåverkan, vilket berör 
transportsektorn i hög grad (Regeringskansliet 2006; Caney 2005). Det krävs åtgärder för att 
transportpolitiken ska kunna nå sina mål och ett problem är bland annat oljeberoendet och 
användningen av andra fossila bränslen för transport och uppvärmning, som påverkar både 
miljön och den ekonomiska utvecklingen. Samspel och effektivisering av trafikslagen tas upp, 
järnväg, luftfart, sjöfart och vägtrafik ska alla samordnas för att kunna utnyttjas så effektivt 
som möjligt. 
 
Mycket av detta är en vidareutveckling av det internationella Kyotoprotokollet, som även 
ligger till grund för EU:s arbete. Mångt och mycket är det samma som regeringen proposition 
2005/06:160 innehåller.  Vad som är intressant är att luftfart ligger utanför Kyotoprotokollet i 
internationell bemärkelse (Lundman & Ryman 2007). Kyotoprotokollet behandlar enbart 
problemet med nationell utsläppen från luftfart. Problemet hur man ska göra internationellt är 
ännu inte löst. 
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7. Slutsatser 
Arbetet fungerar inte tillfredsställande för LFV på grund av de inte tycker Luftfartsstyrelsen 
prioriterar miljö tillräckligt i deras arbete. LFV saknar strategier och mål från 
Luftfartsstyrelsen och idag finns det inte så mycket för LFV att uppfylla utöver 
regleringsbreven från regeringen. Kanske det beror på att Luftfartsstyrelsen är så ny som 
myndighet och inte är tillräckligt genomarbetet, som Luftfartsstyrelsens representant 
påpekade. Däremot får LFV mer än gärna ta egna initiativ och verka för miljöförbättringar, 
vilket de har lyckats med. De har till exempel blivit klimatneutralt företag och infört 
miljöledningssystem på samtliga flygplatser och huvudkontor. 
 
Det är inte ovanligt att det mellan olika led blir kommunikationssvårigheter samt olika 
uppfattningar om vad som ligger i respektive organisation/myndighets roll. Det kommer fram 
i uppsatsen att detta även förefaller vara ett av de aktuella problemen mellan 
Luftfartsstyrelsen och LFV. 
 
För framtiden kommer handel med utsläppsrätter att få stor betydelse för det totala utsläppet 
av koldioxid inom den internationella luftfarten, när det träder i kraft. Eftersom luftfart inte 
landsbundet och inte går att ruta in inom landets gränser, är det viktigt att Luftfartsstyrelsen 
driver på det internationella arbetet i ICAO och CAEP. 
 
 

8. Framtida studier 
Det skulle vara intressant att följa upp denna studie om några år och se om det har skett någon 
utveckling av Luftfartsstyrelsen och LFV.s relation i fråga om kommunikation nedåt, 
strategier och mål. Det skulle också vara intressant att gå högre upp i hierarkin och se vad 
som händer på internationell nivå. Studien tar enbart upp en begränsad del om det 
internationella toppskiktet inom alla stater och EU. 
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      Bilaga 1 

Intervju Luftfartsstyrelsen med Luftfartsstyrelsens 
representant 
45 minuter djupintervju genomfördes den 8 maj 2007, Vikboplan 7, Norrköping på 
Luftfartsstyrelsens kontor. 

Inledning 
- Beskriv kortfattat din yrkesroll och ditt arbete. Hur länge har du jobbat på 
Luftfartsstyrelsen? 
 
- Hur många jobbar med miljöfrågor på Luftfartsstyrelsens och hur ser strukturen ut? 
 
- Är det olika områden som ni har eller är det samordnat? 
 
- Beskriv kort Luftfartsstyrelsens ansvar- arbetsområde inom miljö. 
 
- Känner du att miljöfrågor har lika stora del som övriga frågor eller kommer de lite på kant? 
 
- Skapar det lite motsättningar inom Luftfartsstyrelsen? 
 
- Ser du det som en fördel att Luftfartsstyrelsen har bildats till en enhet i emot förut då 
ansvaret vilade på flera instanser? 
 
- Kan du ser hur det har påverkat miljöarbetet och i vilken riktning? 
 
- Det kanske också kan bidra till att ni är ännu mera drivande i internationella frågor? 
 
- Är det något ni saknar för att kunna föra ett gott miljöarbete?  
 
- Går allt genom regeringen? 
 
- Går ICAO’s beslut genom regeringen innan de når Luftfartsstyrelsen? 
 
- Hur ser du på Luftfartsstyrelsens ansvar gentemot högre instanser? 
 

Transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål 
- Hur tas strategierna fram för en minskad miljöpåverkan? 
 
- Minskning av koldioxid? Under 2006 minskade det totala inrikes koldioxidutsläppet med 3 
%. Anser du att 3% är mycket eller lite? Kommer det att fortsätta minska i samma takt? 
 
- Är minskning baserad på minskad passagerarantal? 
 
- Hur kommer man att lösa det problemet (ökningen av utsläpp internationellt), tror du? 
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- Så det finns inte ett tak idag om hur mycket som får släppas ut från luftfart? 
 
- Har ni egna uppsatta miljömål som inte har kommit från regeringen? Hur kommer det sig? 
 
- Som jag ser det, är transportpolitiska mål och Luftfartsstyrelsen miljömålsarbete integrerad. 
Har ni någon speciell tanke bakom detta? Går det att särskilja? 
 
- Kan ni påverka det egna miljöarbetet? 
 
- Kan det inte vara svårt att avgöra gränsen för vad som ligger innanför era ramar? 
 
- Känner ni att Luftfartsstyrelsen kan bli motarbetat från högre instanser, förekommer det 
målkonflikter i de transportpolitiska målen och vad ni får för direktiv av politiker i övrigt? 
 
- Finns det andra instanser nedåt som ni verkar över en LFV? 
 
- Kan LFV föra miljöarbete på eget initiativ? 
 
- Får LFV större spelrum för att ta egna initiativ? 
 
- Tycker du att LFV tar egna initiativ? 
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      Bilaga 2 
E-postintervju, LFV (fd Luftfartsverket) med LFV: s 
miljöstrateg  
Svar på intervjufrågor inkom den 3 maj 2007. 

Inledning 
- Beskriv kortfattat din yrkesroll och ditt arbete. 
 
- Beskriv kort LFV ansvar/ arbetsområde inom miljö. 
 
- Hur länge har du arbetet inom LFV? 
  
- Sedan 1 januari 2005 har Luftfartsstyrelsen haft ansvaret för flygets påverkan på miljö. Hur 
har det påverkat miljöarbetet och i vilket riktning? Positivt/negativt? 
 
- Hur ser du på de direktiv och mål som Luftfartsstyrelsen sätter upp? Är de tydliga att tolka 
och tillämpbara?  
 
- Kan LFV påverka miljöarbetet? Hur i så fall?  
 
- Är det något du saknar för att kunna föra ett gott miljöarbete? 
 
- Hur ser du på LFV ansvar gentemot högre instanser (såsom Luftfartsstyrelsen)? 
 
- Hur ansvara LFV för att uppfylla mål och strategier som Luftfartsverket satt upp? 
 
- LFV är pionjärer i Sverige vad gäller klimatneutralt företag. Hur har det påverkat 
miljöarbetet?  
 

Transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål 
- Kan LFV påverka vilka strategier ni ska följa och kan LFV utforma egna?  
 
- Har LFV egna uppsatta miljömål som inte har kommit från Luftfartsstyrelsen? Hur kommer 
det sig?  
 
- Luftfartsstyrelsen identifierar angelägna styrmedel och åtgärder inom sektorn som syftar till 
att nå miljökvalitetsmålen. Hur fritt spelrum har ni att påverka styrmedel? Kan ni fritt råda 
över era flygplatser? Tex har ni för avsikt att införa koldioxidavgift på era flygplatser. 
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