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Sammanfattning
Av Luftfartsverkets 19 flygplatser är tre certifierade enligt ISO 14001 standarden, övriga har
inte certifierade miljöledningssystem. Utifrån detta är Luftfartsverket intresserade av att
jämföra miljöarbetet mellan certifierade och icke-certifierade miljöledningssystem på
flygplatser, eftersom certifieringar är kostsamma samt även kräver andra resurser. En
certifiering framhävs ofta som en marknadsfördel för företag, men eftersom myndigheter inte
är konkurrensutsatta på samma sätt är en certifiering inte lika självklar. Vi har beslutat att
studera Luftfartsverket som valt att certifiera tre av sina flygplatser för att se om det finns
ytterliggare förutsättningar om varför man ska certifiera miljöledningssystem i statliga
myndigheter. Uppsatsen är tänkt att användas av Luftfartsverket som beslutsunderlag för de
enheter som funderar på att certifiera sina miljöledningssystem.

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra miljöarbetet mellan Luftfartsverkets
flygplatser som har certifierade respektive icke-certifierade miljöledningssystem.

Uppsatsen strävar efter att tyda och beskriva det insamlade materialet och därför används en
tolkande kvalitativ fallstudie. Utifrån vår studie kan vi inte generalisera och säga att alla
flygplatser inom Luftfartsverket bör certifiera sina miljöledningssystem. Flygplatsernas
individuella förutsättningar är helt avgörande om det är en fördel att certifiera eller inte och
det är upptill flygplatserna själva att göra den bedömningen. Från resultatet har vi gjort en
bedömning att vissa förutsättningar är av betydelse vid beslutet att certifiera.
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Förord
Studien har växt fram från att vara en idé om att jämföra miljöledningssystem till att bli en
uppsats som vi hoppas ska ge mer inspiration till forskningsområdet samt ligga till underlag
för LFVs rekommendationer till flygplatser.

Vi vill tacka Ulla Ivarsson som varit en stor hjälp för att få fram material som varit viktigt för
studiens underlag och utan Luftfartsverkets finansiering skulle det inte varit möjligt att
genomföra denna uppsats.

Vår handledare Olof Hjelm har varit ett bra bollplank vid utformandet av uppsatsen och vi vill
därför tacka honom.

Vi vill även tacka våra nära och kära som fått stå ut med sena kvällar och trötta miner och
trots detta stöttat oss.
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11  IInnttrroodduukkttiioonn

Uppsatsens introduktion syftar till att ge läsaren en inblick i val av studie samt bakgrunden till
Luftfartsverkets (LFV) arbete med att införa miljöledningssystem (MLS) i organisationen.
Introduktionen innehåller bakgrund, syfte, teoretiska frågeställningar, vetenskaplig
teorianknytning, som beskriver vad uppsatsen avser att behandla. Introduktionskapitlet
avslutas med avgränsningar och disposition.

Regeringen kom med ett direktiv år 1998 om att några statliga myndigheter skulle införa MLS
som ett led i regeringens strävan att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. I
regeringsdirektivet fanns riktlinjer på att införa MLS, men inte ifall systemet bör certifieras
eller inte. En certifiering framhävs ofta som en marknadsfördel för företag, men eftersom
myndigheter inte är konkurrensutsatta på samma sätt är en certifiering inte lika självklar.
Utifrån detta har vi beslutat att studera LFV som valt att certifiera tre av sina flygplatser för
att se om det finns ytterliggare förutsättningar om varför man ska certifiera MLS i statliga
myndigheter.

11..11  BBaakkggrruunndd
LFV är ett affärsdrivande statligt verk och ska generera en avkastning på 6 %, men skall i
övrigt inte vara en vinstgivande verksamhet och är inte konkurrensutsatt på samma sätt som
privata företag. LFV ansvarar för den civila luftfarten i Sverige där drift av flygplatser,
flygtrafikledning och flygsäkerhet ingår. De är även en myndighet med sektorsansvar för den
svenska luftfarten. Idag ansvarar LFV för verksamheten på 19 flygplatser runt om i landet.
LFV har sedan i mitten på 1990-talet på allvar tagit tag i miljöfrågorna och arbetar nu aktivt
för ett långsiktigt hållbart samhälle.

År 1998 startade LFV ett pilotprojekt för att certifiera MLS på några av flygplatserna och gick
då ut med en förfrågan till alla flygplatser om intresset för en certifiering. Utgångspunkten för
projektet var att en stor, en mellan och en liten flygplats skulle ingå för att få en spridning
storleksmässigt. De utvalda flygplatserna blev Göteborg- Landvetter, Umeå och Karlstad.
Initialt så ville man med pilotprojektet se om det var möjligt att införa ett certifierat MLS på
LFVs flygplatser. Budgeten för uppstartandet av de certifierade MLS för pilotprojektet låg på
huvudkontoret medan flygplatserna fick stå för driftkostnaden.1

I december år 1998 kom ett regeringsdirektiv om att LFV skall införa MLS. LFV beslutade då
att införa anpassade MLS för varje enskild enhet och att samtliga system skulle fylla kraven
enligt ISO 14001 standarden. LFV hade som målsättning att MLS skulle vara infört på
samtliga enheter innan årsskiftet 2002/2003. Tidsplanen för projektet har inte kunnat fullföljas
och i nuläget (år 2004) har 20 enheter av 27 infört ett MLS. Av dessa 20 enheter har i
dagsläget 18 bedömts ha ett så pass etablerat och fungerande MLS att de kunnat avfördas från
projektet. MLS:ens funktion och kvalité kontrolleras mot kraven i ISO 14001 standarden
genom en intern organisation för miljörevisioner. När regeringsdirektiv kom innebar det att
varje enskild enhet skulle bekosta uppbyggnad och drift av sitt eget MLS inom den egna
befintliga budgeten och inte bekostas av huvudkontoret som i fallet med pilotprojektet.2

                                                
1 Ivarsson, (2004-03-31), muntlig
2 Ivarsson, (2004), s. 1-2



8

Av LFVs 19 flygplatser är tre certifierade enligt ISO 14001 standarden. Pilotprojektet där de
tre certifierade flygplatserna Landvetter, Umeå och Karlstad ingick har inte utvärderats
tidigare. Utifrån detta är LFV intresserade av att jämföra miljöarbetet mellan certifierade och
icke-certifierade MLS på flygplatser, eftersom certifieringar kräver stora resurser och är
kostsamma. Uppsatsen är tänkt att användas av LFV som ett beslutsunderlag för de enheter
som funderar på att certifiera sina MLS. I skrivande stund, håller Malmö flygplats på att
införa ett eget certifierat MLS, på eget initiativ och egen bekostnad.

11..22  SSyyffttee
Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra miljöarbetet mellan LFVs flygplatser som
har certifierade respektive icke-certifierade miljöledningssystem.

11..33  FFrrååggeessttäällllnniinnggaarr
Utifrån vårt syfte och teoretiska anknytning kom vi fram till att närmare undersöka följande
frågeställningar:

• Finns det skillnader inom LFV mellan certifierade och icke-certifierade
miljöledningssystem?

• Bör LFVs flygplatser certifiera sina miljöledningssystem?

LFV är ett mycket lämpligt objekt eftersom flygplatserna i studien är inom samma
organisation samt har samma typ av verksamhet. Frågeställningarna ovan används även till att
dra generella slutsatser om icke-konkurrensutsatta verksamheter i diskussionen.

11..44  VVeetteennsskkaapplliigg  tteeoorriiaannkknnyyttnniinngg
Uppsatsens teoretiska problemfrågeställningar är baserade på tidigare vetenskaplig forskning
inom området MLS, detta för att få en teoretisk förankring i studiens diskussion. För att vi ska
ha en möjlighet att dra generella slutsatser och stärka dessa är det viktigt att lyfta fram resultat
från tidigare forskning inom området.

Den forskning som vi tittat på försöker besvara frågan om vilken innebörd MLS har för
företag och kommuner. Den tidigare forskningen har till stor del varit koncentrerad på företag
och inte till lika stor del på kommuner. Uppsatsen teoretiska anknytning bygger bland annat
på forskning från:

• Curkovic et al som använder sig av en kvalitativ fallstudie för att identifiera vilka
faktorer som påverkar besluten att införa certifierade ISO 14000 system och försöker
även förklara hur dessa faktorer kan influera framgångarna under en
certifieringsprocess.3

• Emilsson et al som undersöker anledningen bakom de svenska lokala kommunernas
implementering av MLS. Vad de lokala kommunerna förväntar sig att de
implementerade MLS skall ge deras organisation samt vilka miljörelaterade
förbättringar som observerats.4

• Bansal et al som uppmärksammar kostnader och fördelar med att införa ISO 14001
och varför företag väljer att certifiera sig.5

                                                
3 Curkovic et al, (2004), s. 1
4 Emilsson et al, (2002), s. 443
5 Bansal et al, (2002), s. 269
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Kapitel 1- Introduktion
I det första kapitlet beskrivs inledande uppsatsens bakgrund, syfte, teori anknytning
samt avgränsningar.

• Ammenberg et al som gör en fallstudie om sambandet mellan standardiserade MLS
och miljöförbättringar.6

11..55  AAvvggrräännssnniinnggaarr
Studien har avgränsats genom att innefatta tre certifierade flygplatser och tre icke-certifierade
flygplatser inom LFV. För att göra en noggrann och korrekt jämförelse mellan flygplatserna
innefattar undersökningen storleksmässigt lika flygplatser i den utsträckning som det har varit
möjligt. Det empiriska material som inhämtats är avgränsat till att omfattas av dokument och
intervjuer. Studien innefattar nedanstående flygplatser.

• Umeå Sundsvall/Härnösand
• Göteborg/Landvetter Stockholm/Bromma
• Karlstad Jönköping

11..66  DDiissppoossiittiioonn

                                                
6 Ammenberg et al, (2002), s. 183

Kapitel 3 - Flygplatsbeskrivning
I det andra kapitel beskrivs övergripande de olika flygplatserna som är med i studien.

Kapitel 2 - Beskrivning av ISO 14001
I det tredje kapitlet tas lite allmän information upp om de områden i ISO 14001 som
behandlas i uppsatsen.

Kapitel 4 - Studiens genomförande
Denna del består av uppsatsens metodik och beskriver hur vi har gått till väga för att
få fram resultaten.

Kapitel 5 - Resultat
Här presenteras resultaten från intervjuerna samt textanalysen av studiens dokument.

Kapitel 6 - Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultaten i anknytning till studiens syfte och
frågeställningar.

Kapitel 7 – Slutsatser
I det sista kapitlet finns studiens slutsatser och rekommendationer till Luftfartsverket.
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22  BBeesskkrriivvnniinngg  aavv  IISSOO  1144000011

I Kapitel 2 ges en kort beskrivning av ISO 14001 och där tas de delar upp i MLS:en som
behandlas i uppsatsen.

Miljöledningsstandarden ISO 14001 är ett internationellt verktyg som organisationer kan
använda sig av för att få en struktur på miljöarbetet genom att upprätta ett MLS. Inom
organisationen väljer man själv vilka miljömål man vill ha och hur högt man ska sätta ribban
för dessa, men standarden kräver en ständig förbättring. Standarden innehåller ca 50 skall
krav som måste beaktas och uppfyllas för att organisationen skall beviljas en certifiering.7

ISO 14001 standarden ställer inga särskilda krav på hur stor påverkan man får ha på miljön
och en certifiering visar inte heller hur bra en organisations miljöarbete i själva verket är.
Inom standarden finns inga nivågraderingar som kan ge en uppfattning om hur bra
miljöhänsyn man har. Standarden är till för att specificerar hur man skall gå tillväga för att
bedriva miljöarbetet och ambitionsnivån sätter man själv. Om man väljer en certifiering
förbinder man sig till att arbeta mot en ständig förbättring, vilket i sin tur skall leda till att
miljöpåverkan minskar.8

22..11  MMiilljjöömmååll
Miljömål skall införas utifrån miljöutredningen och miljöpolicyn, samt vara kvantifierade i de
fall där det är möjligt och leda till en miljöförbättring. Målen bör även vara indelade i
övergripande och detaljerade miljömål. De övergripande miljömålen visar vad organisationen
vill uppnå på lång sikt och de detaljerade miljömålen är mindre delmål på vägen fram till att
uppnå det övergripande miljömålet. Det går även att införa detaljerade miljömål som inte
bygger på ett övergripande mål. För alla miljömål skall det upprättas ett
miljöledningsprogram som beskriver hur målen är tänkta att uppnås. Ett
miljöledningsprogram bör innehålla bakgrund, målsättning, genomförande, mätning, tidsplan,
rapportering, ansvarsfördelning och resurser.9

22..22  UUttbbiillddnniinngg
Det är av stor vikt att alla anställda som berörs av MLS:et besitter de kunskaper som
miljöarbetet kräver för att det skall fungera. Utbildningen bör omfattas av allmän
miljökunskap, organisationens miljöpåverkan, systemets utformning, regelverk och
instruktioner samt vikten av organisationens miljöarbete. Det kan även behövas inriktad
utbildning för personal med särskilda ansvarsområden eller arbetsuppgifter. En bra utbildning
utgör en del av grunden för motivation och engagemang bland personalen.10

22..33  OOrrggaanniissaattiioonn
För att skapa ett fungerade MLS behövs en tydlig ansvarsfördelning och en genomtänkt
organisation. Det är viktigt att dokumentera organisationens uppbyggnad och klargöra vem
som ansvarar för vad i systemet. En ledningsgrupp består ofta av ansvariga för olika enheter
eller verksamheter inom organisationen. För att det skall vara möjligt att påverka beslut som

                                                
7 Ammenberg, (2002), s. 60-61
8 Termén et al, (1999), s. 10-11
9 Ammenberg, (2002), s. 84-85
10 Ibid, s. 90-91
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rör miljöfrågor bör den ansvarige för MLS:et vara med i ledningsgruppen och därmed kan
viktiga miljöfrågor belysas i ett tidigt stadium.11

22..44  LLeeddnniinnggeennss  ggeennoommggåånngg
För att MLS:et skall kunna förbättras krävs att ledningsgruppen träffas regelbundet för att
utvärdera systemet och följa upp de uppsatta miljömålen, vilket är viktigt för att nå en ständig
förbättring. Det är lämpligt om ledningens genomgång sker efter miljörevisionen så att brister
i MLS:et tas upp på utvärderingen. Under ledningens genomgång bör följande delar tas upp
på dagordningen: revisions resultat, om miljömålen uppfylls, utvärdering av miljöpolicyn,
systemets effektivitet, intressenters krav och synpunkter, personalens möjligheter att påverka
och externa intressenters åsikter.12

22..55  MMiilljjöörriisskkeerr
Miljörisker inkluderar inte det som sker vid normal drift utan det som kan ske vid en olycka
och ger upphov till en betydande miljöpåverkan. För att identifiera dessa risker bör man sätta
sig in i de scenarier som kan inträffa och vilka konsekvenser det skulle kunna innebära för
miljön. För de miljörisker som kan leda till en betydande miljöpåverkan är det viktigt att
utföra en omfattande riskanalys. Det är också av betydelse att bedöma sannolikheten att
olyckan inträffar och sedan åtgärda för att minimera risken.13

22..66  RReevviissiioonn
Den interna revisionen utförs ofta av en person inom organisationen eller koncernen.
Revisionen syftar till att granska MLS:ets funktion och på så sätt identifiera brister för att
systemet skall utvecklas och bli bättre. Vanligtvis genomförs interna revisioner några gånger
per år. Det är bra om de interna revisionerna är noggrant genomförda för att minska antalet
avvikelser under den externa revisionen. För att de interna revisionerna skall ge ett bra
underlag för förbättringar av miljöprestanda är det viktigt att ställa krav på de interna
revisorernas kompetens och förmåga att utföra en revision.

De externa revisionerna utförs av certifieringsorgan som ackrediteras och kontrolleras av
SWEDAC och är oberoende av organisationen. För ISO 14001 finns det olika typer av
revisionssteg som förrevision, certifieringsrevision, efterrevision och uppföljningsrevision.14

22..77  AAvvvviikkeellsseerr
För att MLS:et skall vara levande och verka för en ständig förbättring är det viktigt att
upptäcka och åtgärda avvikelser. Det upplevs ofta att det är svårt att få rutinerna för
avvikelserapportering att fungera tillfredsställande. Detta kan bero på en mängd orsaker. Det
kan vara svårt att veta om det är en avvikelse eller inte. En del tycker att det räcker med att
åtgärda avvikelsen utan en massa krångel med papper. Det är av stor betydelse att avvikelser
dokumenteras så att det framgår hur den uppkommit och hur den hanterats.15

                                                
11 Ammenberg, (2002), s. 85-86
12 Termén et al, (1999), s. 76-77
13 Ammenberg, (2002), s. 65
14 Ibid, s. 93-94
15 Termén et al, (1999), s. 66-67
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33    FFllyyggppllaattssbbeesskkrriivvnniinngg

I kapitlet kommer allmän information om flygplatserna presenteras som tar upp storlek,
omsättning, geografiska läge, antal passagerare och antal landningar.

LFV äger 15 flygplatser runt om i landet och driver även den civila trafiken på fyra andra.
Dessa flygplatser ligger spridda över en mycket stor yta och det finns stora variationer
sinsemellan flygplatserna. I studien jämförs tre stycken certifierade flygplatser med tre
stycken icke-certifierade. De sex flygplatsernas geografiska lägen kan ses i figur 1.
Informationen i detta kapitel baseras på LFVs informationsblad Detta är luftfartsverket.16

33..11  CCeerrttiiffiieerraaddee  ffllyyggppllaattsseerr

33..11..11  KKaarrllssttaadd  ffllyyggppllaattss
Flygplatsen är den nyaste flygplatsen
i Sverige och byggdes klart och togs
i bruk år 1997. Den befinner sig ca
16 km och 18 minuters bilväg från
Karlstads centrum. Under år 2002
hade flygplatsen 216.072 passagerare
och det gjordes totalt 7.458
landningar. Omsättningen på
flygplatsen var under samma år ca 27
Mkr och man hade 26 stycken
anställda årsarbetare.

Flygplatsen certifierades år 2000.

33..11..22  LLaannddvveetttteerr  ffllyyggppllaattss
Flygplatsen invigdes år 1977 och är
Sveriges näst största flygplats efter
Arlanda. En större tillbyggnad av
flygplatsen utfördes år 2002.
Landvetter ligger längs med riksväg
40 ungefär 25 km från Göteborg.
Under år 2002 hade flygplatsen
3.908.462 passagerare och det
gjordes totalt 34.116 landningar.
Omsättningen på flygplatsen var
samma år ca 586 Mkr och man hade
420 stycken årsarbetare.

Flygplatsen certifierades år 2001.

                                                
16 Luftfartsverket, (2003), s. 10-11

Figur 1. Karta över de flygplatser som ingår i studien.
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3.1.3 Umeå flygplats
Flygplatsen togs i bruk år 1961 och en ombyggnad av terminalen genomfördes år 1988. Umeå
flygplats ligger i Alvik ca 4 km sydost om Umeå centrum. Närmaste tätortsbebyggelse ligger
2-4 km nordväst om flygplatsen. Under år 2002 hade flygplatsen 721.752 passagerare och det
gjordes totalt 11.214 landningar. Omsättningen på flygplatsen var under samma år ca 78 Mkr
och man hade 76 stycken årsarbetare.

Flygplatsen certifierades år 1999.

33..22  IIcckkee--cceerrttiiffiieerraaddee  ffllyyggppllaattsseerr

3.2.1 Bromma flygplats
Flygplatsen öppnades år 1936 och hade då både inrikes- och utrikesflyg men år 1962 flyttades
utrikestrafiken till Arlanda och Bromma fick då i huvudsak skol- och affärsflyg. Sedan år
2003 har flygplatsen åter reguljär utrikestrafik. Flygplatsen är belägen nordväst om
Stockholm. Under år 2002 hade flygplatsen 1.044.151 passagerare och det gjordes totalt
29.166 landningar. Omsättningen på flygplatsen var under samma år ca 120 Mkr och man
hade 115 stycken årsarbetare.

Flygplatsen är ännu inte avförd från MLS projektet.

3.2.2 Jönköpings flygplats
Flygplatsen invigdes år 1961 och det byggdes en ny terminal som stod klart år 1991.
Jönköping flygplats ligger ca 8 km sydost från Jönköping centrum. Större tätortsbebyggelse
finns inte i flygplatsen närhet. Under år 2002 hade flygplatsen 185.439 passagerare och det
gjordes totalt 11.424 landningar. Omsättningen på flygplatsen var under samma år ca 29 Mkr
och man hade 37 stycken årsarbetare.

Flygplatsen avfördades från MLS projektet år 2003.

3.2.3 Sundsvall flygplats
Flygplatsen byggdes klart år 1944 och har Sveriges modernaste terminalbyggnad som
invigdes år 1997. Sundsvall flygplats ligger ca 6 km norr om Timrå centrum och ca 2,5 mil
från Sundsvall. Det finns lite glesbebyggelse kring flygplatsen. Under år 2002 hade
flygplatsen 396.812 passagerare och det gjordes totalt 8.154 landningar. Omsättningen på
flygplatsen var under samma år ca 51 Mkr och man hade 59 stycken årsarbetare.

Flygplatsen avfördades från MLS projektet hösten år 2003.
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44  SSttuuddiieennss  ggeennoommfföörraannddee

I kapitel 4 ges en beskrivning över vilka metoder som använts för att besvara syftet och de
teoretiska frågeställningarna. De metoder som beskrivs är fallstudie, intervjumetodik och
textanalys.  Det empiriska material som inhämtades till grund för studien består av intervju
med flygplatschef och miljösamordnare på flygplatserna samt kontaktpersonen på
tillsynsmyndigheten för respektive flygplats. Materialet bestod även av miljöhandböcker från
flygplatserna.

44..11  FFaallllssttuuddiiee
Huvudmetoden i uppsatsen baseras på Merriams bok Fallstudie som forskningsmetodik.
Uppsatsens studie strävar efter att tyda och beskriva det insamlade materialet och därför
används en tolkande kvalitativ fallstudie. Studien syftar till att få en bättre förståelse över hur
hanteringen av MLS:et fungerar på de olika flygplatserna samt att göra en jämförelse mellan
vissa skilda parametrar som i det här fallet är certifierade och icke-certifierade system.
Informationen som tagits fram har använts till att stödja, belysa och ifrågasätta studiens
teoretiska anknytning samt för att besvara syftet och frågeställningar.17

Det finns fyra premisser enligt Merriam som måste uppfyllas för att man ska kunna använda
sig av fallstudien.

1. Den första är att studien ska vara partikularistisk och med det menas att den fokuserar
på en viss grupp människors problemhantering ur ett helhetsperspektiv som i den här
studien är respondenternas arbete med MLS:et på flygplatsen.

2. Den andra är den ska vara deskriptiv och med det menas att företeelsen man studerar
ska var omfattande i sitt utförande. I studien har detta behandlats genom att använda så
många variabler som möjligt för att ge styrka åt resultaten och diskussionen.

3. Den tredje premissen är att studien ska vara heuristisk vilket betyder att den ska bättra
på läsarens kunskaper och förståelse om företeelsen som studeras. Detta behandlas i
hela studien.

4. Den sista och fjärde premissen är att den ska vara induktiv det vill säga att studien till
största del grundas på induktiva resonemang. Exempel på detta är att information
hämtats från många olika källor samt att studien kan innefattar intervjumaterial, vilket
är fallet i denna studie.18

Fallstudien uppmärksammar hur MLS:et hanteras inom olika problemområden, samt hur det
framställs i materialet. Sedan görs en helhetsbedömning där alla dessa aspekter och områden
är inräknade.19 Den tolkade fallstudien ses som en metod överordnad de andra metoderna.

                                                
17 Merriam, (1994), s. 41, 44, 49
18 Ibid, s. 25-28
19 Merriam, (1994), s. 26
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44..22  UUrrvvaall  oocchh  pprreemmiisssseerr
Urvalet gjordes utifrån vissa premisser och dessa var att de icke-certifierade flygplatserna
skulle så långt det var möjligt likna de certifierade flygplatserna i storlek, antalet passagerare,
antalet landningar, omsättning och geografiska förutsättningar. Eftersom flygplatserna har
olika förutsättningar främst på grund av deras geografiska läge så uppfylldes dessa premisser
efter bästa förmåga. Valet av intervjupersoner gjordes utifrån de tjänster på flygplatsen som
har mest kännedom och kunskap om MLS:et. Anledningen till valet att intervjua
kontaktpersonen på tillsynsmyndigheten för respektive flygplats var för att få en
komplimenterande bild av flygplatsernas miljöarbete.

44..33  KKvvaalliittaattiivv  oocchh  kkvvaannttiittaattiivv  ffoorrsskknniinngg
Tillvägagångssättet för studien kan betraktas som kombinerat kvalitativ och kvantitativ. De
utförda intervjuerna är typexempel på kvalitativ metodik där man gör personliga intervjuer
som baseras på semistrukturerad metodik.20 Materialet i miljöhandböckerna som valt att
granskas består av både kvantitativa och kvalitativa fakta.21 I studien sammanställdes
frågeområdena till intervjuplanen med utgångspunkt från fakta i flygplatsernas
miljöhandböcker. Intervjuerna kan ses som ett tillägg till studiens andra metoder, men de
stärker även varandra sinsemellan.22

44..44  IInntteerrvvjjuummeettooddiikk
Den intervjumetodik som använts i studien är baserad på Annika Lantz och Steinar Kvales
böcker om hur en intervju struktureras. C-uppsatsen grundas på en kvalitativ semistrukturerad
intervjumetodik eftersom denna ansågs främja uppsatsens syfte. Innehållet i denna bestämdes
av uppsatsens teoretiska bakgrund och förförståelse. Huvudsyftet med denna intervju var att
fastställa hur de olika intervjugruppernas uppfattning skiljer sig i förhållande till varandra,
men verkar även som ett stöd och hjälpmedel åt den övriga metoden.23

Inledningsvis utfördes en intervjuplan där upplägget bestämdes samt vilka olika områden som
intervjuerna skulle baseras på. Frågeområdena i planen formulerades efter det att
flygplatsernas samtliga miljöhandböcker lästs igenom. Bedömning av frågeområdena gjordes
i relation till uppsatsens syfte och frågeställning.24 Frågorna standardiserades så att de i
möjligaste mån var lika formulerade för alla respondenter, de ordnades sedan i den följd som
de skulle ställas under intervjuerna eftersom detta är lämpligast då man gör en jämförelse
mellan olika grupper.25,26 De intervjuområden som valdes var bakgrunds frågor, allmänna
åsiktsfrågor, ledningens genomgång, miljömål, miljörisker, avvikelser, åtgärder, utbildning,
kommunikation, revision, organisation och vinster. För intervjuerna med tillsynsmyndigheten
valdes området kommunikation, detta för att få ett komplement till intervjuerna med
respondenterna för flygplatserna. För att få ett brett och representativt underlag till uppsatsen
genomfördes 16 stycken enskilda intervjuer.

De respondenter som valdes ut till intervjuerna bestod av 6 stycken miljösamordnare och 6
stycken flygplatschefer. Av dessa 12 intervjuer genomfördes 10 på respondenternas
respektive flygplats. De resterade två intervjuerna med flygplatscheferna på Bromma och
                                                
20 Kvale, (1997), s. 17
21 Säfström et al, (1999), s. 58
22 Holme et al, (1997), s. 85-87
23 Kvale, (1997), s. 17, 94
24 Lantz, (1993), s. 60
25 Ibid, s. 62
26 Kvale, (1997), s. 94
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Landvetter genomfördes inte på grund av att de inte kunde delta. Kontakten med
respondenterna på flygplatserna togs via e-post där en kort bakgrundspresentation gjordes för
att förklara syftet med studien i korthet. Intervjuerna med kontaktpersonen på
tillsynsmyndigheten för respektive flygplats genomfördes via telefon och även där gavs en
kort beskrivning av studien. Avgränsningen till att endast göra telefonintervjuer med
tillsynsmyndigheten gjordes på grund av att det var svårt att samordna datum som passade för
båda parterna. Längden för intervju med respondenterna på flygplatserna bokades till en
timme men skiftade mellan 30 minuter och en timme beroende på hur snabbt de svarade på
frågorna. Telefonintervjuerna med tillsynsmyndigheten bokades in för att vara 10 minuter på
grund av att frågematerialet i detta fall var mycket mindre. Dokumentationen skedde med
hjälp av bandspelare efter det att respondenterna givit sitt medgivande. När kontaktpersonerna
för respektive flygplats tillsynsmyndighet citeras i resultatdelen har vi valt att inte ta med
deras namnuppgifter eftersom en del av respondenterna har önskat vara anonyma. I de fall där
vi citerat miljösamordnare eller flygplatschef har vi valt att referera till namnet på flygplatsen,
även i detta fall för att respondenterna ska vara anonyma.

44..55  TTrraannsskkrriibbeerriinngg  oocchh  uuttsskkrriifftt
För att kunna behandla intervjumaterialet på ett bra sätt och för att kunna få en tydlig
överblick av materialet för en analys transkriberades det och skrevs ut. Den
transkriptionsmetod som användes var en innehållsspecifik och opproximativt ordagrann
metod. Metoden inriktas på att uttrycka det för syftet betydelsefulla innehållet i intervjuerna
och valdes med utgångspunkt i syfte och förförståelse. Intervjuerna skrevs inte ut ordagrant
eftersom detta inte ansågs nödvändigt för studiens resultat.27

44..66  TTeexxttaannaallyyss
De dokument som granskades var de olika flygplatserna miljöhandböcker samt de utskrivna
intervjudokumenten. Granskningen gjordes med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna.
Både intervjudokumentens och miljöhandböckernas text granskades i första hand separat för
att sedan sammanställas, detta för att lättare göra en analys av materialet i sin helhet. De
områden som använts till analysen av intervjudokumenten är de samma som presenteras i
intervjumetodik delen. Resultaten i studien pressenteras inte i samma ordning och rubriker
som frågeområdena i intervjuerna utan i den ordning som anses vara passande.

Vi har valt att bara granska vissa områden i miljöhandböckerna på grund av att materialet är
för stort för att behandlas i sin helhet. Följande analysområden har valts ut utifrån syftet med
studien: miljöaspekter, miljörisker, detaljerade och övergripande miljömål,
miljöledningsprogram, organisation och ansvar, utbildning, extern och intern
kommunikation, dokumentstyrning, verksamhetsstyrning och avvikelsehantering.

I denna metod tolkas först vad som sägs i delarna, alltså områden i materialet, detta för att
bättre kunna se helheten i studien. För att få en riktig bild av det insamlade materialet från
dokumenten har områdena i studien behandlats noggrant med syfte och frågeställningar i
baktanke. Den ursprungliga innebörden i materialet har inte ändrats utan endast tolkats, detta
för att få en så hög reliabilitet som möjligt. Denna metod efterliknar den hermeneutiska
cirkeln som Bergström et al nämner i sin bok Textens mening och makt.28

                                                
27 Linell, (1994) s. 4 -12
28 Bergström et al, (2000) s. 26, 37
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Den form av textanalys som använts i studien är en helhetsanalys som baseras på Holmes bok
Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. Helhetsmetoden analyserar det
insamlade materialets helhet och bygger på att vissa områden väljs ut i materialet. Denna
metod stod till grund för de frågor som ställdes under intervjutillfällena och baserades på
genomgången av materialet i miljöhandböckerna. Ur materialet bestämdes vissa
problemområden som var mest intressanta vid besvarandet av studiens syfte, dessa områden
konkretiserades i intervjuplanen där de formulerades till relevanta frågeställningar. Varje
enskild intervju lästes sedan igenom och det för syftet och frågeställningarna viktiga
materialet dokumenterades för att bilda en uppfattning om vad som sades. Helhetsanalysen är
inte bara den metod som användes för att formulera intervjufrågorna utan används även vid
textanalysen av miljöhandböckerna.29 Under analysen tolkades respondenternas svar och
utifrån dessa skapades en uppfattning om vilka fördelar, nackdelar och problem som fanns i
arbetet med flygplatsens MLS samt hur en certifiering uppfattas.

                                                
29 Holme, (1997) s. 139-142
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55  RReessuullttaatt

I kapitel 5 presenteras en sammanställning av resultaten från flygplatsernas miljöhandböcker
samt det transkriberade intervjumaterialet från respondenterna. I resultaten har det även skett
ett urval av citat som belyser det empiriska materialet.

55..11  TTeexxttaannaallyyss  aavv  mmiilljjööhhaannddbbööcckkeerr
Samtliga miljöhandböcker för de flygplatser som ingår i studien har granskats i de utvalda
områdena som kan ses i metoddelen. En jämförelse har utförts mellan de certifierade och de
icke-certifierade flygplatsernas miljöhandböcker för att se om det finns några skillnader. I det
stora hela kan vi inte se några större märkbara skillnader mellan flygplatsernas
miljöhandböcker utan de har i princip samma utformning och innehåll. Det går däremot att se
mindre skillnader i namngivelsen av rubriker samt även i upplägget av handboken. Landvetter
flygplats miljöhandbok är däremot ett undantag för ovanstående resultat då den endast är
inriktad på att ta upp rutiner för de utvalda områdena.

55..22  AAnnaallyyss  aavv  iinntteerrvvjjuuddookkuummeenntt

5.2.1 Rutiner
För de certifierade flygplatserna tycker samtliga att uppföljning och revidering vid ledningens
genomgång fungerat tillfredställande. Bland de icke-certifierade flygplatserna har det fungerat
överlag men kan förbättras. Medvetenheten bland berörd personal gällande rutiner i
hanteringen av miljörisker har för alla flygplatser fungerat och anses vara tillräckliga. Ett
undantag finns gällande en icke-certifierad flygplats som anser att det finns brister i vissa
rutiner och att de inte räcker till.

Alla flygplatser har en rutin för avvikelserapportering. Gemensamt för de flesta av
flygplatserna är att det varit svårt att få de anställda att fylla i avvikelseblanketten. Detta beror
på att avvikelserna ofta åtgärdas på plats, men sällan rapporteras vilket har uppmärksammats
av de ansvariga.

5.2.2 Utbildning
Alla flygplatser i studien har ordnat utbildning för i stort sett all personal där det ingått allmän
miljökunskap samt genomgång av delar i MLS:et. Vissa av de certifierade och icke-
certifierade flygplatserna har även haft en inriktad enhetsspecifik utbildning för personal med
betydande ansvar för systemet. Gemensamt för alla flygplatser var att de tagit emot blandade
reaktioner från personalen gällande utbildningen, men det var övervägande positiva. En
intressant kommentar var dock att den största utbildningen som en flygplats kan få är om de
själva bygger MLS från grunden (se citat nedan).

”… //…den största utbildningen som vi har fått det är att vi
byggde systemet själv…//… [det] blir ju fullt naturligt ett mindre
engagemang om man tar över ett system som någon annan har
byggt.” (Umeå flygplats, 2004-04-29)

Bland de tre certifierade flygplatserna har endast en flygplats haft riktad utbildning speciellt
för ledningsgruppen med miljöbalken, miljölagstiftning och MLS:et. Två av de tre icke-
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certifierade flygplatserna har haft en särskild utbildning för ledningsgruppen som bestått av en
mer omfattande genomgång av MLS:et och miljöhandboken.

5.2.3 Kommunikation
Den interna kommunikationen med personalen gällande MLS:et har för de certifierade
flygplatserna överlag fungerat bättre än för de icke-certifierade (se citat nedan).

”…//…så det är väl inte så där riktigt levande som man kanske
skulle önska.” (Sundsvall flygplats, 2004-04-28)

Ingen av flygplatserna i undersökningen ansåg att kommunikationen med personalen skulle
skilja sig i och med ett certifierat system.

Överlag har det inte gjorts så mycket aktivt för att kommunicera MLS utåt. Den informering
som utförts är via flygplatsernas hemsida, affischer och broschyrer, vilket inte givit någon
respons. En av de angivna anledningarna till att flygplatserna inte aktivt gör mer insatser för
att informerar sitt MLS utåt beror på att det kan medföra en oönskad uppmärksamhet. Detta
eftersom det kan leda till en intensivare granskning från media och allmänheten på
verksamheten som redan uppfattas som miljöstörande. Ett undantag finns och det är Umeå
flygplats som varit mer aktiva i sin informering med bland annat seminarier, föreläsningar på
universitetet och annonsering. De anser att detta givit en mycket positiv respons (se citat
nedan).

”Väldigt positivt…//… det har gett..//..att vi har oerhört högt
förtroende kapital vad det gäller miljöfrågor och det har vi haft
igen när vi har diskuterat både med miljödomstol…//... så har vi
påtalat det här som en styrka i förhandlingarna [med] även
länsstyrelse och kommun, så att allt vi gör i dom här frågorna tas
väldigt seriöst. Så det har vi igen, det går inte att värdera i
pengar. Sen en annan sak, vi har ju en oerhörd kunskap så det är
ingen som kan slå oss på fingrarna.” (Umeå flygplats, 2004-04-
29)

De certifierade flygplatserna tror inte att den externa kommunikationen skulle ser annorlunda
ut om de inte var certifierade (se citat nedan), men en majoritet bland de icke-certifierade
flygplatserna tror att en certifiering skulle förändra den externa kommunikationen positivt.

”Nej det vet jag inte, det beror på engagemanget mer än
certifieringen. Jag tycker själv att det känns lättare när vi är
certifierade för att då kan ingen ifrågasätta trovärdigheten.”
(Umeå flygplats, 2004-04-29)

Det är en blandad uppfattning om MLS:et givit några fördelar för flygplatserna gällande
kommunikationen med myndigheter. Det går inte att se några tydliga skillnader mellan de
certifierade och icke-certifierade flygplatserna.

5.2.4 Detaljerade miljömål
Det var endast en av de certifierade flygplatserna som tyckte att de uppsatta detaljerade målen
var otillräckliga. Bland de icke-certifierade flygplatserna ansågs det att de detaljerade
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miljömålen som satts upp är tillräckliga med utgångspunkt från budgeten. För de certifierade
flygplatserna var det en som inte tyckte att arbetet med de detaljerade miljömålen fungerade
på ett bra sätt på grund av tidsbrist. De icke-certifierade flygplatserna ansåg att arbetet
fungerade tillfredställande.

Några av de certifierade flygplatserna tyckte att det ställs större krav på miljömålen om man
har ett certifierat system i och med de externa revisionerna. Vissa tycker dock att det inte skall
spela någon roll om man är certifierad eller inte. Enligt de icke-certifierade flygplatserna skall
det inte vara någon skillnad i kraven på de detaljerade miljömålen.

För samtliga flygplatser i undersökningen påverkas de detaljerade miljömålen av ekonomiska
aspekter. Generellt för alla flygplatser i studien är att det inte finns en årlig budget eller
öronmärkta pengar specifikt för de detaljerade miljömålen, utan är istället en del av den årliga
budgeten. Gemensamt för alla flygplatser i studien var att de behandlar sina viktiga
miljöfrågor tillfredställande, men några ansåg att resurser fattades för att driva dessa frågor i
den takt som man önskar.

5.2.5 Förändringar som MLS:en medfört
De förändringarna som påpekats i miljöarbetet jämfört med tidigare innan införandet av
MLS:et både bland de certifierade och de icke-certifierade flygplatserna är en ökad
strukturering, systematisering och miljömedvetenhet bland anställda. Förändringarna har även
varit att miljöarbetet blivit bättre och att man har fått en klarare bild över vad man kan och
inte kan påverka.

Enskilda kommentarer från de certifierade flygplatserna är att inköpen av kemikalier och
liknande är förändrade samt att det har gjorts miljöinvesteringar inom olika områden. De
påpekar även att källsorteringen på flygplatsen fungerar bättre och extern revision har
tillkommit. De upplever en större respekt från myndigheter och att MLS:et är ett bevis på att
man arbetar med miljöfrågor på ett seriöst sätt samt ett bra instrument gentemot allmänheten.
Enskilda kommentarer om förändringar som påpekas bland de icke-certifierade flygplatserna
är att de upplevt en ökad noggrannhet och att det givit en bra och tydlig dokumentation.
Andra förändringar som kommenterats är att det är ett bra uppföljningssystem för
miljöarbetet, miljökunskapen har ökat bland de anställda samt att det givit en bättre överblick
från ledningen sida om vad som pågår.

När det gäller de certifierade flygplatserna genomfördes stora investeringar (utrustning och
infrastruktur) i samband med införandet av det certifierade MLS:en. På senare tid har dock
flygplatserna gjort mindre investeringar än tidigare. Överlag har de icke-certifierade
flygplatserna genomfört mindre investeringar.

Genomgående upplevs de interna revisionerna av flygplatserna som petiga och att de
koncentreras för mycket på detaljer, men från flera håll har det dock påpekats att de har blivit
bättre. De certifierade flygplatserna anser att de externa revisionerna är sakliga, påpekar
relevanta saker och de är allmänt positivt inställda till revisionerna.

Flygplatscheferna för både de certifierade och icke-certifierade flygplatserna har varit mest
involverade under uppbyggnadsarbetet av MLS:et och ägnar idag inte mycket av sin arbetstid
till miljöarbetet förutom vid ledningens genomgång och liknande arbete. I dagsläget finns det
inte någon tjänst förutom miljösamordnare som upptas av arbetet med MLS:et utan det ska
ingå som en naturlig del i det övriga arbetet för de anställda. Det har dock funnits tjänster och
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konsulter som varit med under införandeperioden då arbetsbelastningen var som störst. För de
certifierade flygplatserna ägnar miljösamordnare uppskattningsvis mellan 50-60 % av sin
tjänst åt miljöarbete relaterat till MLS:et och på de icke-certifierade flygplatserna ägnar de
uppskattningsvis mellan 30-40 % av sin tjänst.

Fördelar som MLS:et medfört har enligt de certifierade flygplatsernas enskilda kommentarer
varit att det givit ekonomiska fördelar (se citat nedan), reducerat antal kemikalier och ökat
noggrannheten i och med revisionerna. Det har även påpekats fördelar i reklamsyfte där de
kan visa att de är certifierade samt att kommunikationen med flygbolagen och operatörer mm
förenklats.

”Inköpen har blivit uppstyrda ...  //… om vi ser bara på en enskild
företeelse som vår brandövningsplatts där vi övergick då ifrån att
bränna jet A1 till att bygga en egen gasolanläggning har ju
inneburit ekonomiska fördelar så vi har ju igen den investeringen
på, tror jag,  tre år om man nu räknar på vad det kostade i
deponi.” (Umeå flygplats, 2004-04-29)

Enskilda kommentarer från de icke-certifierade flygplatserna är att de upplevt att MLS:et givit
flygplatserna fördelar i och med ordningen på rutiner samt att kommunikationen internt har
förbättrats kring miljöfrågor. En av flygplatserna har dock påpekat att de inte upplevt några
fördelar om MLS:et ställs i relation till mängden papper man producerar i och med
miljöhandboken (se citat nedan).

”Som väldigt pappersmässig tycker jag. Jag tycker vi lägger
oerhört mycket krut på att papperna är rätt och texten är rätt
istället för att verkligen se till miljöförbättrande åtgärder, det
tycker jag är fruktansvärt irriterande. …//…Vi lägger ned mer tid
på att få kapitel i rätt ordning än att se till att vi förbättrar
miljön.” (Sundsvall flygplats, 2004-04-28)

När det gäller frågan om MLS:et inneburit några nackdelar i flygplatsens miljöarbete tycker
de certifierade att systemet kostar en hel del, tar upp mycket arbetstid och att det skapar höga
förväntningar från omvärlden och personalen. En kommentar från en av de icke-certifierade är
att MLS:et inneburit mycket pappersarbete, samt att fokus ligger fel och istället borde ligga på
rent praktiska saker. Majoriteten av de certifierade och icke-certifierade poängterar dock att
MLS:et inte inneburit några större nackdelar.

Majoriteten av flygplatserna ansåg att vinster uppnåtts inom miljö på grund av MLS:et, men
däremot inga ekonomiska vinster, utan tvärtom ansågs att MLS:et medfört kostnader.

5.2.6 Varför certifiera?
Gemensamma skillnader som påpekats av både de certifierade och de icke-certifierade
flygplatserna är att det kan vara en styrka för MLS:et att ha oberoende revisorer (externa) som
har en annan syn på systemet.

Enskilda kommentarer som de certifierade flygplatserna nämner som skillnader mellan
certifierade och icke-certifierade system är att certifierade system tas på mer blodigt allvar.
Samt att det finns en större press eftersom det går att förlora certifikatet och detta gör att man
jobbar mer med sitt MLS. Kommentarerna var även att de interna revisorerna har kunskap om
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flygplatsverksamheten i sig men kan sakna kunskap för att hjälpa till att lyfta systemet till
någonting bättre och tas därför inte på samma allvar som externa revisorer. Det påpekas även
att det skapas en annan trovärdighet genom certifiering och det är en strategisk fråga. En av
respondenterna tyckte inte att det fanns några skillnader eftersom de icke-certifierade MLS:en
ska vara certifierbara.

Enskilda kommentarer från de icke-certifierade flygplatserna är att det vid presentation utåt
ansågs ha ett större värde om systemet är certifierat (se citat nedan).

”Vi skulle kanske satsa mer offensivt på det, i alla fall
marknadsföra att vi är certifierade och kanske göra mer insatser
där vi tror att vi kan ha nytta att visa att vi faktiskt är certifierade.
Sen vet vi att folk fortfarande kommer ifrågasätta vår verksamhet
men då har vi i alla fall någon som säger att vi har ett bra [sätt]
att hantera miljöfrågor på, [samt på] ett korrekt och vettigt sätt.”
(Bromma flygplats, 2004-04-27)

En kommentar var att om man endast ser internt är det ingen skillnad mellan systemen. Det
påpekades även att om systemet är certifierat har större resurser lagts bakom vilket gör en stor
skillnad och då kanske det finns en person som jobbar heltid med systemet. En annan
kommentar var att kostnaden för de externa revisionerna är högre samt att systemen inte rent
verksamhetsmässigt skiljer sig. En av respondenterna tyckte inte att det fanns några skillnader
om man är certifierad eller inte utan arbetet med MLS:et är en ambitionsfråga (se citat nedan).

”En sak som är oerhört viktig, det vet jag att det är, det är
inställningen från ledningen om inte ledningen är engagerad i det
här då blir inte personalen det heller.” (Umeå flygplats, 2004-04-
29)

Gemensamt för de certifierade och icke-certifierade flygplatserna är att de tror att det kan vara
betydelsefullt att certifiera för att presentera sig utåt, samt att man uppnår en ökad trovärdig
med den externa objektiva revisionen. Enskilda kommentarer från de certifierade
flygplatserna var att det är viktigt att certifiera sig ur en strategisk synpunkt, ambitionen för de
anställda ökar och att man skärper till sig i sitt arbete då man granskas av en opartisk revisor.
En flygplats tyckte att det inte är av betydelse att certifiera eftersom det inte ger några
konkurrensfördelar. Det kom även upp en kommentar om att det inte går att dra några
allmänna slutsatser utan det är olika från flygplats till flygplats och beror på det geografiska
läget.

Enskilda kommentarer från de icke-certifierade flygplatserna var att det är viktigt för flygets
framtid att visa att man är miljömedvetna genom att certifiera verksamheten. Det nämndes
även att det är viktigt för en ökad trovärdighet på grund av att det är en utsatt verksamhet. En
annan kommentar var att några av flygplatserna tyckte det var tveksamt om det ger några
miljömässiga fördelar med en certifiering eftersom miljöarbetet är minst lika bra. Det kom
även upp att en certifiering kan vara viktigt, men i dagsläget med en dålig ekonomi är det
ingen första prioritet.

En av de certifierade flygplatserna tyckte att en certifiering ger respekt och ett kvitto mot
myndigheten och allmänheten. Samtliga certifierade flygplatser tycker att en certifiering inte
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ger några konkurrensfördelar gentemot andra flygplatser men ur miljösynpunkt kan det vara
bra (se citat nedan).

”Jag tycker inte det när det gäller en flygplats eftersom vi inte har
någon konkurrensfördel gentemot andra flygplatser.” (Karlstad
flygplats, 2004-04-26)

De icke-certifierade flygplatserna tyckte att en eventuell certifiering beror på flygplatsens
geografiska läge och att fördelarna med en certifiering skulle kunna vara att det ger en ökad
trovärdighet samt i markandsföringssyfte (se citat nedan).

”Det är i så fall ett PR syfte…//…rent förtroendemässigt [och]
trovärdighetsmässigt för vårt arbete här ute att visa …//…att vi
arbetar på ett systematiskt och ett seriöst sätt.” (Bromma flygplats,
2004-04-27)

En nackdel som framförts av samtliga flygplatser är att en certifiering av ett MLS innebär
stora kostnader. För de icke-certifierade flygplatserna var detta den enda nackdelen som togs
upp. De certifierade flygplatserna ansåg att nackdelarna med en certifiering är att det krävs
mycket arbetstid, ställs för stora krav och är svårt att införa eftersom det krävs utomstående
konsulter. En av respondenterna ansåg att det inte fanns några nackdelar för kostnaden är så
liten så den kan man ta.

55..33  IInntteerrvvjjuueerr  mmeedd  lläännssssttyyrreellsseenn
Kontaktpersonerna från tillsynsmyndigheterna för de certifierade flygplatserna kommer att
refereras som A och för de icke-certifierade som B.

Vid intervjuer med kontaktpersonerna på länsstyrelsen för de olika flygplatserna anser de
överlag att det är svårt att avgöra om det skett några förändringar i kommunikationen efter
införandet av flygplatsernas MLS (se citat nedan).

”Nej, jag kan nog inte peka på att det har skett några sådana
förändringar.” (Länsstyrelsen B, 2004-05-13)

Merparten av kontaktpersonerna för de certifierade flygplatserna tyckte att tillsynen
underlättas indirekt på grund av MLS:et genom att man har bättre koll och ordning på rutiner
samt att miljöarbetet har utvecklats hela tiden. En av kontaktpersonerna för en certifierad
flygplats tyckte inte att tillsynen underlättats i och med MLS:et (se citat nedan).

”Dom senaste åren så har vi fått ställa ganska mycket krav och det
har varit ganska svårt att få gehör från dem och det har inte på
något sätt blivit bättre sedan de införde sitt miljöledningssystem.”
(Länsstyrelsen A, 2004-05-13)

De flesta av kontaktpersonerna för de icke-certifierade flygplatserna tyckte att det var svårt att
avgöra om tillsynen underlättats i och med MLS:et. Det påpekades dock från en
kontaktperson att det känns tryggt att flygplatsen har koll på miljöfrågorna (se citat nedan).

”Det känns ju som en trygghet på det sättet att jag vet att det finns
ett system” (Länsstyrelsen B, 2004-05-13)
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Två av tre kontaktpersoner för de certifierade flygplatserna ansåg att införandet av MLS:et
medfört ökade förväntningar från deras sida. I ett av fallen ansåg man att de har bättre koll på
miljöfrågorna och i det andra fallet märktes inga som helst förbättringar och man var missnöjd
med detta. För de icke-certifierade flygplatserna ansåg majoriteten av kontaktpersonerna att
förväntningarna har ökat och att man märkt en bättre koll på miljöfrågorna.

Överlag tyckte kontaktpersonerna för samtliga flygplatser att det var svårt att avgöra om det
är MLS:et som medfört förbättringarna i miljöarbetet (se citat nedan).

”…//…det kan man inte påstå att det beror på
miljöledningssystemet dom förändringar som sker, men visst får
man anta att det har haft betydelse. Då hade man kanske inte tagit
tag i de här frågorna på samma sätt om man inte satt resurser på
det här miljöledningssystemet, det verkar ju rimligt. Men att påstå
det ena eller det andra måste man ju ha ett underlag för, men det
finns inte.” (Länsstyrelsen A, 2004-05-13)

Hälften av kontaktpersonerna tror att en certifiering av ett MLS kan innebära en fördel för en
flygplats eftersom det medför ett större krav på miljöarbetet, men den andra hälften trodde
inte att så var fallet (se citat nedan). Det gick inte att urskilja några skillnader i åsikter mellan
kontaktpersonerna för de certifierade och de icke-certifierade flygplatserna utan det var
blandade uppfattningar.

”Man kan inte tillskriva förbättringar i utvecklingen till något
speciellt system. Det beror på verksamheten och de som driver
verksamheten.” (Länsstyrelsen A, 2004-05-13)
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66  DDiisskkuussssiioonn

66..11  SSkkiillddaa  ggrruunnddfföörruuttssäättttnniinnggaarr
En betydelsefull företeelse att uppmärksamma i studien är de skilda grundförutsättningarna
mellan de certifierade och icke-certifierade flygplatserna.

• För det första har de certifierade flygplatserna själva tagit initiativet till att införa ett
MLS, medan de icke-certifierade införde det i och med direktivet som kom i december
år 1998 från regeringen.

• För det andra innebar pilotprojektet att de certifierade flygplatserna fick införandet av
MLS bekostat av huvudkontoret, vilket inte var fallet för de icke-certifierade.

• För det tredje har de certifierade flygplatserna haft ett fungerande MLS i genomsnitt
tre år längre än de icke-certifierade.

Dessa företeelser har påverkat stora delar av utgången för resultatet och bör beaktas som en
betydande del i diskussionen.

66..22  MMiilljjööhhaannddbbööcckkeerr
Resultatet från granskningen av miljöhandböckerna blev inte vad vi hade förväntat oss
eftersom de till stor del är utformade på samma sätt både innehålls- och strukturmässigt. Detta
beror på, vilket kom fram under intervjutillfällena med miljösamordnare och flygplatschef att
miljöhandböckerna som blev klara först används som mallar för de andra flygplatsernas
uppbyggnad av MLS:en. Utifrån våra frågeställningar kan vi konstatera att det inte finns
några betydande skillnader mellan de certifierade och icke-certifierade flygplatsernas i
avseende på de dokumenterade MLS:en (miljöhandböckerna). Vi tror att detta kan leda till att
arbetet med innehållet i miljöhandböckerna inte reflekteras och bearbetas på samma sätt som
för de flygplatser som bygger det från grunden. Det kan i sin tur leda till att innehållet i
miljöhandböckerna inte integreras i verksamheten på ett sätt som får de anställda att känna sig
delaktiga och ta del av systemet och att ambitionsnivån kan försämras. Vidare tycker vi att
flygplatser bör forma det dokumenterade MLS:et på egen hand och inte använda sig av ett
redan existerande som utgångspunkt.

66..33  IImmaaggee
Genomgående för alla flygplatser i studien är att man tycker att en certifiering ger flygplatsen
fördelar i den externa kommunikationen. Detta beror enligt respondenterna på den objektiva
externa revisionen som ger en ökad trovärdighet utåt. På så sätt kan MLS:et användas i
imagesyfte vilket skapar ett gott anseende gentemot allmänheten, myndigheter och media.
Detta stämmer överens med Bansal et als forskning där de nämner att en certifiering kan
stärka ett företags image.30 Det bör dock påpekas att flygplatserna inte kan använda en
certifiering i konkurrenssyfte. En anmärkningsvärd sak i detta resonemang är att två
flygplatser utryckt att det kan vara en nackdel att kommunicera MLS:et utåt, eftersom de
anser att detta leder till en oönskad uppmärksamhet på flygplatsens verksamhet som redan
uppfattas som miljöstörande. I Bansal et als forskning betonas att företag som är certifierade
och visar detta utåt ofta utsätts för en större granskning av svagheterna i sina MLS på grund

                                                
30 Bansal et al, (2002), s. 277
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av att de förväntas ha gjort överlägsna miljöförbättringar.31 Detta kan tänkas bero på att
allmänheten och media inte vet vad en certifiering egentligen innebär utan tror istället att en
certifiering automatiskt åtgärdat alla miljöproblem som företaget har. Att man inte
kommunicerar utåt kan bero på att flygplatserna inte anser sig ha kunnat göra ett tillräckligt
bra miljöarbete med de resurser som de har till sitt förfogade. I enlighet med Emilsson et al så
beskriver de att svenska kommuner är intresserade av att införa MLS men att de inte sätter
tillräckliga resurser på det.32 Detta anser vi även gäller generellt för icke-konkurrensutsatta
verksamheter.

66..44  RReessuurrsseerr
I resultatet från de certifierade flygplatserna går det att urskilja att det lagts lite mer resurser i
form av tid på den tjänst som är till för att upprätthålla och utveckla MLS:et. Detta kan bero
på att ledningen för de certifierade flygplatserna valt att prioriterat MLS:et redan när man
ansökte till pilotprojektet. Att de icke-certifierade flygplatserna inte avsatt lika mycket tid kan
beror på att ledningen prioriterat annorlunda i och med valet att införa ett MLS kommit från
regeringen och inte från dem själva.

66..55  PPrroojjeekktt
I vår studie har vi uppmärksammat att flygplatsernas införande av MLS drivits som projekt
vilka avslutats i samband med ett godkännande från interna revisorer eller i pilotprojektets fall
vid en certifiering. Anmärkningsvärt är att man benämner detta som ett projekt och endast
tillsatt extra resurser vid införandet av MLS:et samt inte satt upp någon särskild budget för
upprätthållandet av miljöarbetet utan detta har istället ingått i den ordinära budgeten.
Definitionen av ett projekt är ett arbete som ska leda till ett bestämt mål under en viss
tidsperiod. Detta kan därmed leda till att upprätthållandet och utvecklingen av MLS:et får en
låg prioritet i en ekonomisk utsatt verksamhet som flyget. I enlighet med Emilsson et al
beskriver de att införandet av ett MLS ofta ses som ett projekt generellt inom Svenska
kommuner.33

66..66  MMiilljjöövviinnsstteerr  oocchh  kkoossttnnaaddeerr
Majoriteten av flygplatserna i studien ansåg att man uppnått miljövinster i och med införandet
av MLS:et, men att det inte medfört några ekonomiska fördelar utan tvärtom inneburit
kostnader. Det går inte att göra en bedömning om dessa miljövinster beror på ett certifierat
system eller inte, men det går däremot att konstatera miljövinster oavsett typ av system.
Denna bedömning stärks även av Ammenberg et al och Curkovic et als forskning där man
skriver att en certifiering inte alltid garanterar ett bättre miljöarbete.34,35

66..77  EExxtteerrnn  rreevviissiioonn
Det har påpekats att de externa revisionerna kan ge en ökad noggrannhet i miljöarbetet. De
interna revisorerna anses ha större kunskaper om flygplatsverksamheten i sig men kan sakna
insikt i andra delar som de externa har. Några av de certifierade flygplatserna tycker även att
man ställer större krav på de egna miljömålen i och med den externa revisionen. Den
uppfattning som vi fått är att de externa revisionerna ger upphov till att man på flygplatserna
skapar en högre ambitionsnivå vid arbetet med MLS:et. Detta innebär inte att det är innehållet

                                                
31 Bansal et al, (2002), s. 282
32 Emilsson et al, (2002), s. 447
33 Emilsson et al, (2002), s. 447
34 Ammenberg et al, (2002), s. 191
35 Curkovic et al, (2004), s. 2
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i de externa revisionerna som gör att ambitionsnivån ökar utan snarare att de är utomstående
granskare av systemet vilket skapar en annan typ av ”relation” och på så sätt kan
flygplatsernas inställning till arbetet påverkas. Detta anser vi även gäller generellt för icke-
konkurrensutsatta verksamheter.

66..88  SSkkiillllnnaaddeerr  ii  fföörräännddrriinnggaarr
Utöver de gemensamma förändringar som påpekats av samtliga flygplatser går det att urskilja
att de certifierade och de icke-certifierade poängterat olika typer av förändringar som beror på
införandet av MLS:en. De certifierade flygplatserna belyser förändringar i form av åtgärder
tillexempel vid inköpen av kemikalier, miljöinvesteringar och källsortering. De icke-
certifierade flygplatserna har betonat administrativa förändringar som tillexempel en tydligare
dokumentation och ett bättre uppföljningssystem för miljöarbetet. Vi tror detta kan bero på att
de icke-certifierade flygplatserna tidsmässigt befinner sig i att annat stadium i sitt arbete med
MLS:en och därför inte uppnått samma resultat från de åtgärder de gjort.

66..99  KKoommmmuunniikkaattiioonneenn  mmeedd  lläännssssttyyrreellsseenn
Kontaktpersonerna från länsstyrelsen anser att det överlag är svårt att avgöra om det skett
några förändringar i kommunikationen med flygplatserna efter införandet av MLS:en. En
kontaktperson för en av de certifierade flygplatserna ansåg att tillsynen inte underlättats i och
med MLS:et samt att det varit svårt att få gehör från flygplatsen vilket inte blivit bättre sedan
införandet av MLS:et. Detta visar att det inte är någon garanti att ett certifierat MLS är bättre
än ett icke-certifierat system när det gäller kommunikationen med tillsynsmyndigheten.
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77  SSlluuttssaattsseerr

77..11  SSlluuttssaattsseerr
För att uppnå förändringar i miljöarbetet till den grad att en certifiering blir en fördel är det
nödvändigt att större resurser finns att tillgå än vid ett icke-certifierat MLS. Främst för att en
certifiering i sig kräver större resurser på grund av externa revisioner och utfärdandet av
certifikatet. Det är även viktigt att det finns resurser till att upprätthålla och utveckla MLS:et,
både för certifierade och icke-certifierade system. För att en organisations MLS skall fungera
fordras att ledningen prioriterar miljöfrågorna högt oavsett om man är certifierad eller inte.

Utifrån vår studie kan vi inte generalisera och säga att alla flygplatser inom LVF bör certifiera
sina MLS. Flygplatsernas individuella förutsättningar är helt avgörande om det är en fördel att
certifiera eller inte och det är upptill flygplatserna själva att göra den bedömningen. Utifrån
vårt resultat har vi gjort en bedömning att vissa förutsättningar är av betydelse vid beslutet att
certifiera. Dessa är:

1. Att flygplatsen har tillräckliga resurser. För att en certifiering ska ge långsiktiga resultat
är det av stor betydelse att ledningen är medveten om att det krävs stora resurser, inte bara
vid införandet utan även till att utveckla och upprätthålla MLS:et. Det skall implementeras
i organisationen och inte ses som ett projekt.

2. Att ledningen på flygplatsen själva valt att prioritera miljöfrågor högt. Det är viktigt att
ledningen aktivt och synligt framhäver att införandet, utvecklingen och upprätthållandet
av det certifierade MLS:et är en högprioriterad fråga för att arbetet med miljö på
flygplatsen skall fungera på alla plan. Om inte detta sker kommer med stor sannolikhet
arbetet med MLS:et att misslyckas.

3. Påtryckningar från media och allmänhet. Om flygplatsen uppmärksammas negativt i
media och bland allmänheten kan det vara en styrka att få en granskning av en oberoende
part i och med en certifiering. Detta är endast aktuellt om flygplatsen omfattas av
ovanstående förutsättningar.

4. Det geografiska läget. Om flygplatsen är belägen i ett område nära en statskärna eller ett
känsligt naturområde och om verksamheten påverkar detta negativt.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till flygplatser med miljöledningssystem
Intervjuobjekt: miljösamordnare och flygplatschef (enskilda intervjuer)

Bakgrunds frågor

1. Kan du berätta lite om din bakgrund och hur länge du har arbetat på flygplatsen?
2. Vilken typ av utbildning har du?
3. Har du fått någon miljöutbildning efter införandet av miljöledningssystemet?
4. Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt miljöarbete som är relaterat till MLS:et?
Typ revidering, uppföljning, utvärdering, utbildning, ledningsgruppsmöten osv..
5. Finns det fler tjänster som upptas av arbetet med MLS:et? Hur stor del av de

tjänsterna? Hur många personer och på hur många avdelningar?
6. Vilket år avfördades ni från projektet?

Allmänna åsiktsfrågor

1. Har MLS:et medfört några förändringar i miljöarbetet jämfört med tidigare, innan
införandet? Vilka förändringar då?

2. Tror du att MLS:et inneburit några fördelar för flygplatsens arbete?
3. Tror du att MLS:et inneburit några nackdelar för flygplatsens arbete?
4. Tror du att det är finns skillnader mellan cert. och icke-cert MLS för flygplatser? I så

fall vilka och varför?
5. Anser du att det är viktigt att certifiera ett MLS, tror du att det innebär några fördelar

på flygplatsen? Och i så fall varför?
6. Tror du att det finns några nackdelar med att certifiera ett MLS?
7. Tycker du att det finns miljöfrågor som är speciellt viktiga för er flygplats och i så fall

vilka? Tycker du att dessa hanteras tillräcklig?
8. Är kostnaden för ett certifierat system försvarbart ur ett miljöperspektiv? Väger

kostnaden för ett certifierat MLS upp de eventuella miljövinster man gör? Hur skulle
du motivera den merkostnad som en certifiering innebär?

Ledningens genomgång

1. Hur ofta träffas ledningen per år för genomgång av MLS:et?
2. Fungerar uppföljningen och revideringen på ett tillfredställande sätt vid ledningens

genomgång?

Detaljerade miljömål

1. Tycker du att de detaljerade miljömålen som satts upp är tillräckliga?
2. Anser du att arbetet med de detaljerade miljömålen fungerar på ett bra sätt?
3. Tror du att man ställer större krav på de detaljerade miljömålen om man har ett

certifierat MLS?
4. Har det under åren tillkommit nya detaljerade miljömål?
5. Påverkas de detaljerade miljömålen på något sätt av ekonomiska aspekter? Och i

sådana fall hur då?
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6. Finns det en årlig budget eller öronmärkta pengar för arbetet med att uppfylla de
detaljerade miljömålen? Och i så fall hur stor är den?

Miljörisker

1. Är berörd personal medvetna om rutinerna för hanteringen av miljöriskerna på
flygplatsen?

2. Hur ofta sker en genomgång av rutiner för hanteringen av miljöriskerna med berörd
personal?

3. Anser du att dessa rutiner är tillräckliga?

Avvikelser

1. Hur fungerar hanteringen av miljörelaterade avvikelser på flygplatsen?
2. Hur ofta får man in avvikelserapporteringar? Vad tror du att antalet beror på?

Åtgärder

1. Har det gjorts konkreta satsningar på flygplatsen som på något sätt har förbättrat er
miljöprestanda? Då exempelvis satsningar på ny utrustning eller utbyggnader.

Utbildning

1. Har personalen genomgått någon utbildning? Hur stor del av personalen och hur ofta
har utbildningen anordnats?

2. Vilka är det som anordnar utbildningen?
3. Vad innefattar utbildningen? Hur lång är den?
4. Vad för reaktioner har ni fått från personalen angående utbildningen?
5. Har ledningsgruppen fått någon särskild utbildning och i så fall vad?

Kommunikation

Intern
1. Hur fungerar den interna kommunikationen gällande MLS:et med personalen?
2. Fungerar kommunikationen med rutiner och instruktioner på flygplatsen?
3. Hur har ni gått till väga på flygplatsen för att motivera personalens arbete med MLS?
4. Tror du att den interna kommunikationen skulle se annorlunda ut om ni var

certifierade? Och i så fall varför?

Extern
       1.   Hur fungerar den externa kommunikationen gällande MLS:et med:

a. myndigheten
b. entreprenörer
c. hyresgäster
d. övriga koncernen
e. allmänheten
f. flygbolagen

2. På vilket sätt har ni kommunicerat utåt att ni har ett MLS?
3. Vilken respons har detta givit er?
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4. Upplever du att MLS:et givit fördelar vid kommunikationen med
myndighetsinspektioner?

5. Tror du att den externa kommunikationen skulle se annorlunda ut om ni var
certifierade? Och i så fall varför?

Revision

1. Hur upplevs den interna revisionen av MLS?

Organisation

1. Hur fungerar dokumentationen av MLS?
2. Hur ofta uppdateras miljöhandboken? Fungerar detta tillfredställande?

Vinster
1. Tror du att ert MLS medfört vinster inom:

a. miljö
b. ekonomi
c. organisatoriska
d. arbetsmiljö
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Bilaga 2

Intervjufrågor till flygplatser med certifierat miljöledningssystem
Intervjuobjekt: miljösamordnare och flygplatschef (enskilda intervjuer)

Bakgrunds frågor

1. Kan du berätta lite om din bakgrund och hur länge du har arbetat på flygplatsen?
2. Vilken typ av utbildning har du?
3. Har du fått någon miljöutbildning efter införandet av miljöledningssystemet?
4. Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt miljöarbete som är relaterat till MLS:et? Typ

revidering, uppföljning, utvärdering, utbildning, ledningsgruppsmöten osv..
5. Finns det fler tjänster som upptas av arbetet med MLS:et? Hur stor del av de

tjänsterna? Hur många personer och på hur många avdelningar?
6. Vilket år certifierades ni?

Allmänna åsiktsfrågor

1. Har MLS:et medfört några förändringar i miljöarbetet jämfört med tidigare, innan
införandet av ett MLS? Vilka förändringar då?

2. Tror du att MLS:et inneburit några fördelar för flygplatsens arbete?
3. Tror du att MLS:et inneburit några nackdelar för flygplatsens arbete?
4. Tror du att det finns skillnader mellan cert. och icke-cert MLS för flygplatser? I så fall

vilka och varför?
5. Anser du att det är viktigt att certifiera ett MLS, tror du att det innebär några fördelar

för flygplatsen? Och i så fall varför?
6. Tror du att det finns några nackdelar med att certifiera ett MLS?
7. Tycker du att det finns miljöfrågor som är speciellt viktiga för er flygplats och i så fall

vilka? Tycker du att dessa hanteras tillräcklig?
8. Är kostnaden för ett certifierat system försvarbart ur ett miljöperspektiv? Väger

kostnaden för ett certifierat MLS upp de eventuella miljövinster man gör? Hur skulle
du motivera den merkostnad som en certifiering innebär?

Ledningens genomgång

3. Hur ofta träffas ledningen per år för genomgång av MLS:et?
4. Fungerar uppföljningen och revideringen på ett tillfredställande sätt vid ledningens

genomgång?

Detaljerade miljömål

7. Tycker du att de detaljerade miljömålen som satts upp är tillräckliga?
8. Anser du att arbetet med de detaljerade miljömålen fungerar på ett bra sätt?
9. Tror du att man ställer större krav på de detaljerade miljömålen om man har ett

certifierat MLS?
10. Har det under åren tillkommit nya detaljerade miljömål?
11. Påverkas de detaljerade miljömålen på något sätt av ekonomiska aspekter? Och i

sådana fall hur då?
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12. Finns det en årlig budget eller öronmärkta pengar för arbetet med att uppfylla de
detaljerade miljömålen? Och i så fall hur stor är den?

Miljörisker

4. Är berörd personal medvetna om rutinerna för hanteringen av miljöriskerna på
flygplatsen?

5. Hur ofta sker en genomgång av rutiner för hanteringen av miljöriskerna med berörd
personal?

6. Anser du att dessa rutiner är tillräckliga?

Avvikelser

3. Hur fungerar hanteringen av miljörelaterade avvikelser på flygplatsen?
4. Hur ofta får man in avvikelserapporteringar? Vad tror du att antalet beror på?

Åtgärder

1. Har det gjorts konkreta satsningar på flygplatsen som på något sätt har förbättrat er
miljöprestanda? Då exempelvis satsningar på ny utrustning eller utbyggnader.

Utbildning

6. Har personalen genomgått någon utbildning? Hur stor del av personalen och hur ofta
har utbildningen anordnats?

7. Vilka är det som anordnar utbildningen?
8. Vad innefattar utbildningen? Hur lång är den?
9. Vad för reaktioner har ni fått från personalen angående utbildningen?
10. Har ledningsgruppen fått någon särskild utbildning och i så fall vad?

Kommunikation

Intern
5. Hur fungerar den interna kommunikationen gällande MLS:et med personalen?
6. Fungerar kommunikationen med rutiner och instruktioner på flygplatsen?
7. Hur har ni gått till väga på flygplatsen för att motivera personalens arbete med

MLS:et?
8. Tror du att den interna kommunikationen skulle se annorlunda ut om ni inte var

certifierade? Och i så fall varför?

Extern
       1. Hur fungerar den externa kommunikationen gällande MLS:et med:

a. myndigheten
b. entreprenörer
c. hyresgäster
d. övriga koncernen
e. allmänheten
f. flygbolagen

6. På vilket sätt har ni kommunicerat utåt att ni har ett MLS?
7. Vilken respons har detta givit er?
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8. Upplever du att miljöcertifieringen givit fördelar vid kommunikationen med
myndighetsinspektioner?

9. Tror du att den externa kommunikationen skulle se annorlunda ut om ni inte var
certifierade? Och i så fall varför?

Revision

1. Hur upplevs den interna/externa revisionen av MLS?
2. Tycker du att den interna revisionen skiljer sig från den externa? I så fall på vilket

sätt?

Organisation

1. Hur fungerar dokumentationen av MLS?
2. Hur ofta uppdateras miljöhandboken? Fungerar detta tillfredställande?

Vinster
1. Tror du att ert MLS medfört vinster inom:

a. miljö
b. ekonomi
c. organisatoriska
d. arbetsmiljö
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Bilaga 3

Intervjufrågor till Länsstyrelsen
Intervjuobjekt: kontaktperson på tillståndsmyndigheten (telefonintervju)

Kommunikation

1. Känner du till att flygplatsen har ett MLS?

2. Tycker du att det skett några förändringar i kommunikationen med flygplatsen efter
införandet av MLS:et? Och i så fall på vilket sätt?

3. Har tillsynen på flygplatsen underlättats i och med MLS:et?

4. Har förväntningarna och kraven på flygplatsen förändrats i och med införandet av
MLS:et?

5. Har du sett några förändringar i miljöarbetet på flygplatsen efter införandet av
MLS:et?

6. Tror du att det är en fördel för en flygplats att ha ett certifierat miljöledningssystem?
Och i så fall varför?


