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Abstract 

 

Abstract 
This report was written as a part of the bachelor program, Industrial Organization and 

Economics, focusing on logistics and management, at the School of Engineering in 

Jonkoping.  The report was written on behalf of Skövde Airport Company, which is a 

municipally owned airport company.  Skövde Airport is located within a few miles 

outside the city of Skövde, Sweden.   

 

The airport serves mainly cargo planes but occasionally serves smaller passenger 

flights as well.  Today, companies like Kinnarps AB and Volvo Powertrain, are their 

biggest customers.  The airport also includes a fire station service and offices for these 

larger customers.   

 

The purpose of this study is to provide an assessment of Skövde Airport’s surrounding 

issues. Our goal is to provide suggestions as to what the airport can implement as well 

as continue working on to improve the airport environment.  Therefore the study also 

examines other options in terms of ways to prepare to work with the environment; 

these systems are called “Environment Management Systems (EMS).”  Consequently, 

the study has taken parts of these EMS: s to identify and describe what parts are most 

critical from an environmental perspective.   

 

The report includes a critical examination of the airport and explanation on how the 

airport works with the environment. The investigation portion of this thesis presents 

our mapping of the Skövde Airport Company’s current EMS.  The analysis describes 

everyday business activities and how these everyday activities are impacting the 

environment. Finally, the report concludes our reflection of the outcome of 

implementing these suggestions we have presented.     

  

During this process the study found a number of deficiencies at Skövde airport. Today 

Skövde airport is missing vital information and documentation on its activities and the 

EMS. The airport currently holds a diploma for their EMS, but according to this study 

it’s missing vital information and documentation. Skövde airport is a complex 

organization to describe and even today there are many different opinions and views 

about its function and business.  

 

The result of this study is therefore based on a document study. During the project 

time information had been collected from documentation, visits at the airport, 

interviews and communication with employees.  The result is presented in the final 

chapter in the form of proposals and recommendations to Skövde Airport. 

 

 

Keywords: Environmental Management Systems, EMS, Skövde Airport, Skövde, 

Environmental review, Skövde, Airport business description. 

 



 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är skrivet som en del i programmet industriell organisation och 

ekonomi, med inriktning logistik och ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Rapporten är skriven på uppdrag av Skövde flygplatsbolag AB, som är ett kommunalt 

flygplatsbolag. Skövde flygplats är belägen ett par mil utanför Skövde centrum. 

Flygplatsen trafikeras idag mestadels av transportflyg men även enstaka mindre 

passagerarflyg. Idag är Kinnarps, Volvo Powertrain, Räddningstjänsten och 

klubbverksamhet deras största aktörer.  

 

Syftet med examensarbetet har varit att beskriva Skövde flygplats nuvarande 

verksamhet, samt att utreda flygplatsens miljöledningssystem (MLS). Flygplatsen har 

även efterfrågat en översyn av det nuvarande miljöledningssystemet på Skövdes 

flygplats. Rapporten avspegla därför den genomförda undersökningen, men även ge 

förslag på förbättringar som kan göras med avseende på flygplatsens miljö och 

verksamhet. 

 

För att uppfylla examensarbetets syfte, har ett antal delmål skapats. Delmålen är till 

för att förbättra rapportens resultat och syfte. I studiens teoriavsnitt beskrivs därför 

vilka delar som ingår i ett MLS, standarder och förenklade MLS. Studien har även 

kartlagt Skövde flygplats verksamhet, eftersom verksamheten idag är otydlig och 

ofullständig. 

 

Eftersom flygplatsens verksamhet idag saknar information och dokumentation kring 

flygplatsen, har ett antal studiebesök genomförts. Under studiebesöken har 

studenterna observerat och intervjuat personal, samt fått ta del av dokumentation 

kring flygplatsen. Därför har studien valt att genomföra en dokumentstudie. Resultatet 

av dokumentstudien redovisas sedan i rapportens kapitel 4, ”Nulägesbeskrivning”, 5 

”Nulägesanalys”. 

 

Under arbetets gång har ett antal brister påträffats på Skövde flygplats. Idag saknar till 

exempel flygplatsen information och dokumentation om sin verksamhet och MLS. 

Flygplatsen är till exempel idag miljödiplomerad, men saknar samtidigt stöd från 

studiens teori att få kalla sig miljödiplomerad. Verksamheten är idag komplex och det 

finns många olika uppfattningar kring flygplatsens verksamhet. Resultatet är baserat 

på examensarbetets dokumentstudie tillsammans med studiens teoriunderlag. 

Resultatet presenteras i det avslutande kapitlet i form av förslag och 

rekommendationer till Skövde flygplats. 

 

 

Nyckelord: Miljöledningssystem, MLS, Skövde flygplats, Skövde kommun, 

Miljödiplomering, Miljöarbete. 
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1 Introduktion 

Syftet med det inledande kapitlet är att ge läsaren en grundläggande inblick i vad 

uppsatsen innefattar. Rapporten svarar därför direkt på frågan varför flygplatsen vill 

arbeta med frågor rörande miljön. Kapitlet omfattar även studiens bakgrund, 

flygplatsens företagsbeskrivning samt problembeskrivning, syfte, mål, avgränsningar 

och disposition. 

Människa och miljö har genom alla tider samspelat. Karaktären och synen på 

miljöproblem har dock förändrats med tiden. Idag är begreppet miljö ett etablerat 

utryck inom de flesta organisationer och företag. Idag har konsumenter en ökad 

förståelse för företag och organisationers miljöpåverkan. Det har medfört att 

konsumenter kan vara med och påverka marknaden och ställa krav på företags 

miljöhänsyn (Ernstson, 2006). 

Ett företag eller organisation som agerar på en konkurrenskraftig marknad kan därför 

bland annat skapa sig marknadsandelar gentemot en konkurrent, som inte är ansluten 

till en miljöstandard. Företag och organisationer som är anslutna till en 

miljöledningsstandard, marknadsför ofta det. På så vis sticker de ut från de övriga 

konkurrenterna som ett miljövänligare alternativ (AB Svenska Miljöstyrningsrådet, 

2009). 

 

Dagens konsumenter i alla åldrar, har en större förståelse för producenternas negativa 

miljöpåverkan. Därför blir urvalsprocessen allt mer konkurrenskraftig på en marknad 

med många aktörer. Företag kan härmed öka sin omsättning genom att arbeta med 

offensiv miljöutveckling, som i sin tur används för att marknadsföra produkter 

(Ernstson, 2006). 

 

Idag har miljöfrågor utvecklats till ett centralt, komplext och företagsangeläget 

problem. Miljöfrågor kräver i större utsträckning en ökad förståelse för problemet, 

eftersom varje miljöproblem är unikt och skiljer sig från varandra. För att lösa dessa 

problem behövs ett anpassat angreppssätt till varje unikt fall. Det innebär att två 

miljöproblem med samma typ av karaktär, kan lösas på två helt olika sätt (Ernstson, 

2006).  

 

I denna studie har vi valt att titta närmare på flygplatsers miljöpåverkan. Eftersom 

under senare tid har flygtrafikens miljöpåverkan diskuterats och kritiserats i media. På 

samma sätt är det viktigt för flygplatser att visa en ökad miljömedvetenhet i sin 

verksamhet. Genom satsningar på teknisk utveckling, operativa åtgärder, bättre 

infrastruktur och ekonomiska styrmedel ska flygets miljöpåverkan förändras. 

Tekniken förbättras kontinuerligt med till exempel lättare flygplan, bättre 

aerodynamik och effektivare motorer för att få ner antalet koldioxidutsläpp (AB 

Svenska Miljöstyrningsrådet, 2009).  

 

Ett flygplan på hög höjd släpper ut och påverkan miljön bland annat med vattenånga, 

kväveoxider och kondens. Forskare är dock osäkra på utsläppens direkta 

miljöpåverkan. Det är ofta utsläpp på hög höjd som kritiseras, eftersom forskningen 

inte lyckats bevisa korrelation mellan utsläpp och global uppvärmning. Därför vet inte 
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forskare hur mycket flyget egentligen påverkar den globala uppvärmningen och 

vilken påverkan flyget egentligen har på världens klimat (Luftfartsverket, 2009).  

 

I dagsläget finns inte tillräckligt med forskning kring uppvärmningen för att beskriva 

en flygplats påverkan som indirekt, eftersom forskare idag inte funnit en koppling till 

flygplans direkta miljöutsläpp  (Luftfartsverket, 2009). 

 

Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och förnybara källor utvecklas och kan fasas 

in i den takt de blir tillgängliga. Skövde flygplats vill förbättra sitt miljömedvetande 

då allt tuffare restriktioner från EU är att vänta. Enligt ett förslag från EU ska flygets 

utsläppsrätt reduceras från och med år 2011. Det innebär ett tak på exakt hur mycket 

växthusgaser flyget får släppa ut årligen. Om dessa bestämmelser inte förändrar 

miljön, tvingas även Sveriges regering att påtvinga ytterligare åtgärder. Därför har 

Skövde flygplats tillsammans med kommunen tillsatt ett examensarbete, för att utreda 

dagsläget på flygplatsen (AB Svenska Miljöstyrningsrådet, 2009).  

  

1.1 Bakgrund 

Skövde flygplats har tillsammans med dess största ägare Skövde Kommun en vision 

att bli Skaraborgs grönaste flygplats. Tekniska förvaltningen på Skövde Kommun 

ansvarar idag för driften på flygplatsen och ser till att miljökraven enligt lagar och 

regler följs.  

 

För att möta EU och regeringens miljökriterier krävs att Skövde flygplats har ett väl 

fungerande Miljöledningssystem (MLS). Skövde flygplats behöver därför, precis som 

landets andra flygplatser, en plan för hur de på effektivaste och lättaste sätt kan 

minska flygplatsens negativa miljöpåverkan. Skövde flygplats nuvarande MLS 

innefattar en miljödiplomering utfärdad av Göteborgs Stad. Det innebär att flygplatsen 

har genomgått en miljökontroll där mätvärden har mäts upp. Resultatet av denna 

analys var att flygplatsen idag uppfyller dessa krav och flygplatsen erhöll därmed en 

diplomering. För att bli miljödiplomerade måste en rad kriterier uppfyllas av Skövde 

flygplats. Kriterierna för att få verksamheten miljödiplomerad finns dokumenterat i en 

checklista se bilaga 1, (Miljödiplomerings Checklista 2009) (Göteborgs Stad, 2008).  

 

Det finns ett antal olika sätt att arbeta med miljö och därför är det viktigt att inte välja 

ett allt för invecklat MLS, utan i första hand se till syftet med införandet. Ett 

fungerande MLS bidrar även till andra fördelar utöver förbättringar på miljön. 

Flygplatsen som agerar på en konkurrensutsatt marknad kan skapa sig 

marknadsfördelar gentemot en konkurrent, som inte är ansluten till MLS. Det är 

flygplatsens förhoppning och strategi att konsumenterna som styr marknaden väljer 

att flyga från just deras flygplats (AB Svenska Miljöstyrningsrådet, 2009). 

 

Det finns idag inget krav från flygplatsens aktörer att flygplatsens miljöarbete måste 

förbättras, utan det är Skövde Kommun som ställt kraven på att genomföra en 

kartläggning av flygplatsens verksamhet och dess miljöpåverkan. Krav finns även på 

att ta fram underlag till förbättring av nuvarande MLS, eftersom flygplatsens ledning 

samt Skövde kommun är osäkra på vad nuvarande diplomering innefattar. Flygplatsen 

har tillsammans med Skövde kommun därför format en vision om att bli Skaraborgs 

grönaste flygplats (Skövde Kommun, 2008). 
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1.2 Skövde flygplats 

Skövde flygplats byggdes år 1989 och var då en av Sveriges modernaste regionala 

flygplatser. Flygplatsen är belägen cirka en mil från Skövdes stadskärna, se Figur 1. 

Huvuddelen av flygverksamheten är lagd på dagtid, men flygplatsen bedriver även sin 

verksamhet dygnet runt, alla dagar om året (Skövde flygplatsbolag AB, 2009). 

 

 

Figur 1. Karta över Skövde kommun, den röda pricken visar flygplatsen. 

Skövde flygplats finns till för att skapa goda förutsättningar för flygkommunikation, 

nyetablering och allmän samhällsservice som en viktig del av infrastrukturen för 

regionen både lokalt och globalt (Skövde flygplatsbolag AB, 2008). 

 

Flygplatsen är en av många verksamheter som märkt av lågkonjunkturens effekter 

med en minskad trafikering och minskad sysselsättning. Sedan mars 2002 bedrivs inte 

längre någon reguljärflygtrafik på flygplatsen utan merparten av flygtrafiken består av 

privatflyg, ambulansflyg, affärsflyg och taxiflyg. Under år 2008 ökade antalet 

passagerare med nästan sju procent. Under år 2008 flög därmed 989 fler passagerare 

ut från Skövde flygplats (Skövde flygplatsbolag AB, 2008).  

 

Skövde flygplats skiljer idag på markbunden- och luftbunden verksamhet. Till den 

markbundna verksamheten anses allt i flygplatsbolagets ägor som fysiskt går att ta på 

och påverkar miljön på marken. Till den luftbundna verksamheten tillhör all miljö 

som påverkas indirekt av flygplatsens existens så som buller, luftföroreningar och 

andra utsläpp. 

 

Under räkenskapsåret 2008 genomfördes en enklare besiktning av den markbundna 

samt luftburna verksamheten av en tillsynsmyndighet på flygplatsen. Resultatet visade 

att flygplatsen följer de föreskrifter och krav som finns rörande antal starter och 

landningar per år samt flygtrafikens utsläpp och negativa miljöpåverkan. 

 

Tillsynsmyndigheten var även vid flygplatsens utkant och tog mätvärden och pratade 

med flygplatsens närmaste grannar. Flygplatsverksamheten bedrivs idag enligt 

bestämmelser för Civil Luftfart, Luftfartsstyrelsens författarsamling (Skövde 
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flygplatsbolag AB, 2008). Resultatet och en mer detaljerad beskrivning av nuvarande 

verksamhet och MLS finns beskrivet i rapportens kapitel 4, ”Nulägesbeskrivning”. 

1.3 Problembeskrivning 

Idag saknar Skövde flygplats en tydlig beskrivning av sin verksamhet och sitt 

nuvarande miljöledningssystem (MLS). Skövde flygplats behöver därför hjälp med att 

beskriva sin egen verksamhet. Skövde flygplats behöver även genomföra en 

undersökning av dagens MLS. Skövde flygplats har därför i samråd med Skövde 

Kommun beslutat att undersöka och analysera flygplatsens miljöpåverkan.  

 

Flygplatsen saknar idag en tydlig beskrivning av verksamheten, vilka rutiner som 

finns och hur flygplatsens miljöarbete ser ut. Flygplatsen anser även att de behöver en 

tydligare beskrivning av sin verksamhet. De vill även att denna beskrivning av 

verksamhet ser över och inkluderar nuvarande MLS.  

 

Examensarbetet har tillsammans med uppdragsgivaren Skövde Flygplats valt att 

begränsa sig till ämnet miljö och MLS. Därför beskrivs till exempel vad en 

miljöpolicy innehåller, men inte vad en kvalitetspolicy innefattar. Anledningen till det 

är att kvalitet och miljö är två helt skilda begrepp som behöver förtydligas på 

flygplatsen. Eftersom Skövde Flygplats i dagsläget beskriver sitt nuvarande 

kvalitetsledningssystem som ett förenklat MLS.  

 

Skövde flygplats vill inte genomföra några investeringar för att, byta ut nuvarande 

maskinpark eller liknande, på grund av att det inte anses vara ekonomiskt försvarbart.  

Problembilden blir invecklad då nuvarande organisationsstruktur inte är självklar för 

alla inblandade parter, Skövde kommun, tekniska förvaltningen, flygplatsbolaget och 

flygplatsens konsumenter. I nuläget anser Skövde Kommun att ett aktivt miljöarbete 

är av högsta prioritet, medan Skövde flygplats har svårt att se syftet med en 

miljöutredning då verksamheten relativt liten, i förhållande till andra flygplatser. 

Åsikter och uppgifter går isär kring flygplatsens nuvarande MLS. Därför har 

examensarbetet fått i uppgift att beskriva verksamheten och utföra en noggrann 

kartläggning av dagens MLS. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att, beskriva Skövde flygplats verksamhet, samt att 

utreda flygplatsens nuvarande miljöledningssystem (MLS). 

 

För att uppnå examensarbetets syfte har ett antal delmål skapats: 

 

1. Beskriva Skövde flygplats nuvarande mark- och luftbundna verksamhet, 

utifrån dokumentation, intervjuer, observationer och studiebesök. 

2. Genomföra en nulägesanalys av flygplatsens miljöpåverkan och beskriva 

vilka delar som ingår i ett miljöledningssystem (MLS)? Samt vilka utarbetade 

MLS som finns på marknaden idag?  

3. Kartlägga nuvarande MLS och identifiera brister som flygplatsen behöver 

arbeta vidare med. Samt ge förslag på förbättringar till flygplatsens 

verksamhet och MLS. 
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1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte att analysera Skövde flygplats nuvarande 

affärsverksamhet och ekonomiska situation. Ingen ekonomisk kalkyl eller uträkning 

kommer att utföras i samband med examensarbetet. Skövde Flygplats kommer inte att 

ta emot någon typ av intyg eller diplom i samband med examensarbetet. 

Examensarbetet kommer inte att beskriva eller utvärdera hur flygplatsen hanterar sitt 

flygplatsanpassade kvalitetssystem (QDHB). Under examensarbetets gång kommer 

inte några mätningar ute på Skövde flygplats utföras. Examensarbetet kommer enbart 

använda sig av redan insamlad dokumentation, tidigare observationer och information 

kring flygplatsen. Klimatrelaterade frågor kring forskning och flygets påverkan av den 

globala uppvärmningen, kommer inte att vägas in. Ingenting utanför flygplatsens 

uppsatta gränser och luftrum kommer att behandlas i examensarbetet. Examensarbetet 

är tidsavgränsat till 15 högskolepoäng.  

1.6  Disposition 

I det inledande kapitlet ”Inledning”, väcks frågeställningar och tankesätt som gör skäl 

för att arbeta med miljöfrågor. I kapitalet beskrivs Skövde flygplats bakgrund, syftet 

och mål och vilka avgränsningar som examensarbetet bestämt. Efterföljande kapitlet 

”Genomförande” beskriver hur examensarbetets datainsamling, litteraturstudier, 

intervju och dokumentstudier har genomförts . Kapitlet behandlar även en beskrivning 

kring metoder som använts under examensarbetets gång. 

 

I kapitel 3 ”Teoretisk bakgrund”, beskrivs vilka delar som ingår i ett 

miljöledningssystem (MLS). För att uppfylla studiens delmål, beskriver kapitlet även 

standarder och förenklade MLS. I kapitel 3, ingår även en jämförelse mellan de olika 

MLS samt dess för- och nackdelar. 

 

I kapitel 4 ”Nulägesbeskrivning”, beskrivs Skövde flygplats verksamhet, kunder och 

MLS. Kapitlets information har hämtats från Skövde flygplats, bland annat genom 

observationer från studiebesök samt dokumentation som examensarbetet har fått tagit 

del av. I kapitel 5 ”Nulägesanalys”, analyseras Skövde flygplats utifrån 

nulägesbeskrivningen och övrig insamlad information. 

 

I kapitel 6 ”Slutsats och diskussion”, beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt, 

metodval, diskussion, rekommendation samt studiens styrkor och svagheter. I kapitlet 

diskuteras även kapitel 5 ”Nulägesanalys”, utifrån examensarbetets syfte och delmål. 

Examensarbetets avslutas sedan med en diskussion kring studiens helhet och 

reflekterar samtidigt över egna åsikter och värderingar kring arbetet.
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2 Genomförande och metod 

I kapitel 2, beskrivs studiens insamling av information och dokumentation, samt hur 

examensarbetet har strukturerats upp. Kapitlet beskriver även hur insamling av 

empirin har gått till. 

 

Examensarbete är skrivet som en del av vår högskoleingenjörsutbildning industriell 

organisation och ekonomi med inriktning logistik och ledning vid Tekniska Högskola 

i Jönköping. Rapporten är ett resultat av examensarbetets genomförande. 

Examensarbetet är skrivet på uppdrag av Skövde flygplatsbolag AB, som är ett 

kommunalt flygplatsbolag.  

 

Examensarbetet startades med ett möte i Skövde kommuns lokaler. Närvarande på 

mötet var VD och ordförande från Skövde flygplatsbolag, miljösamordnare från 

Skövde kommun, flygplatsens driftansvarige från tekniska förvaltningen i Skövde, 

samt en representant från organisationen Miljöbron i Göteborg som förmedlat 

examensarbetet.  

 

Under mötet diskuterades examensarbetets helhet, studenternas akademiska bakgrund 

och lämplighet. Det första mötet fungerade som en introduktion och beskrivning av 

flygplatsens verksamhet. Efter det första mötet bokades ett nytt möte in på Skövde 

flygplats, för att ge studenterna möjlighet att komma ut och titta på flygplatsens 

område. 

 

Efter det introducerande mötet genomfördes två stycken olika studiebesök ute på 

Skövde flygplats. Studiebesöken ansågs vara direkt avgörande för att uppnå 

rapportens syfte, delmål samt problembeskrivning som pressenterats i det inledande 

kapitlet. Studiebesöken varade cirka tre timmar per tillfälle och under dessa två 

studiebesök observerades flygplatsens verksamhet. 

 

Det första studiebesöket började med en rundvandring på området, under tiden som 

frågor kring flygplatsens verksamhet besvarades. Under mötet närvarade flygplatsens 

VD, miljösamordnare från Skövde kommun, samt en person från tekniska 

förvaltningen i Skövde. Under den första rundvandringen på flygplatsens visades alla 

byggnader på området, så som verkstad, hangar och fordonshall. Dokumentation kring 

flygplatsen lämnades ut under detta studiebesök. 

 

Efter att ha studerat dokumenten och granskat verksamheten, visade miljöansvarige 

Börje Larsson runt oss på det andra studiebesöket. Frågorna under besöket handlade 

om flygplatsens ventilation, avlopp, uppvärmning samt praktiska frågor kring 

ansvarsfördelning och vem som använder byggnaderna? Rundvandringen fortsatte 

sedan i bil för att titta på flygplatsen markgränser. Vid markgränserna fanns även 

vattenlås, lås som var monterade i bäckar närliggande flygplatsen gränser. Vattenlåsen 

var till för att förhindra att miljöfarliga ämnen kom ut i dagvattnet. Närvarande under 

rundvandring förutom Börje Larsson var Skövde kommuns miljösamordnare, Louice 

Yllö.  

 

Under rundvandringen togs anteckningarna och efter studiebesöket skickades även ett 

antal kompletterande frågor via e-post. Frågorna skickades till miljösamordnaren vid 

Skövde kommun, som sedan delegerade frågorna ut till rätt person.  
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Efter besöken på flygplatsen kunde examensarbetet genomföra en kartläggning av det 

flygplatsens nuvarande verksamhet och MLS. Kartläggningen tillsammans med, 

observationer, ostrukturerade intervjuer, litteraturstudier och dokumentstudier som 

genomförts, resulterade sedan i examensarbetets slutgiltiga rapport och presentation.  

 

Under arbetets gång har vi även haft kontakt med närliggande flygplatser som till 

exempel Jönköping och Halmstads flygplats. Eftersom att studenterna har haft för lite 

kännedom inom ämnet och behövt se hur andra flygplatser ser ut och arbetar med 

samma typer av problem. Jönköping har svarat på frågor rörande flygplatsens MLS 

och Halmstad flygplats har bidragit med bra dokument kring deras 

flygplatsverksamhet. Examensarbetet har därför använt dem som referens och 

bollplank för jämförelse. Därför har frågor av samma karaktär även ställts till dem för 

att lättare förstå problematiken. Examensarbetet startade i oktober år 2009 och 

avslutades i december 2010. 

2.1 Litteraturstudier 

Löpande under examensarbetets gång samlades teori och information upp genom 

litteraturstudier. En litteraturstudie har utförts under examensarbetets gång, för att 

kunna beskriva flygplatsen och dess MLS. För att uppnå studiens syfte och delmål har 

studien undersökt vilka MLS som finns, vilka delar som ingår, vilka standarder samt 

förenklade MLS som finns på marknaden idag. Litteraturstudierna har varit 

nödvändiga för att beskriva och förstå Skövde flygplats nuvarande MLS. Insamling av 

studiens litteratur har utförts med hjälp av:  

 

 Litteratur. 

 Vetenskapliga artiklar från, Google Scholar, Academic  Search Elite och E-

library. 

 Artikelsökningar i Jönköpings biblioteks databaser. 

 Hemsidor som till exempel, Luftfartsverket, Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO), Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS) och Naturvårdsverket. 

Sökord som använts har varit: Miljöledningssystem, MLS, flygplats, Environmental 

Management Systems, EMS, Airport, Skövde flygplats, Miljömål, Miljöplan, 

Miljöpolicy, ISO, EMAS, Miljödiplomering, Miljörapport och Miljöutredning. 

2.2 Insamling av empiri 

Studiens empiri, är baserad på examensarbetets insamling av dokumentstudier 

rörande Skövde flygplats. Vid en större studie är det viktigt att dokumentation är 

direkt förenat med den empiriska studien och besöken som har genomförts (Yin, 

1994). En dokumentstudie är muntlig, tryckt eller handskriven informationen. 

Dokumentstudier används oftast då studien omfattas av ett få antal möjligheter att 

undersöka det som redan har hänt (Lantz, 1993).  Insamlingen av dokumentstudier 

har genomförts kontinuerligt under examensarbetets gång från och med 

examensarbetets start 2009 till och med december 2010.  
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Examensarbetet har därför format uppsatsens empiri efter muntlig och skriftlig 

information. Följande information har hämtats ifrån: 

 

 Studiebesök och observationer, rundvandringar, muntlig och skriftlig 

information om Skövde flygplats område, aktiviteter, anställda, rutiner, lokaler 

och kunder. 

 Muntlig och skriftlig beskrivning av fordon, kemikalier och annan utrustning 

som används av flygplatsen. 

 Rundvandring med frågor till flygplatsens miljöansvarige, för beskrivning av 

flygplatsens MLS. 

 Interndokument, mötesprotokoll, årsredovisningar, miljörapporter, 

flygplatsens hemsida och broschyrer från Skövde flygplats och kommun som 

har delades ut i samband med de båda studiebesöken. 

 Elektroniska publikationer kring flygplatser. 

Flygplatsens interndokument beskriver flygplatsens verksamhet, rutiner, krav, kunder 

och MLS i form av mätvärden. Interndokument tillsammans med muntlig information 

fungerar som underlag för att uppnå examensarbetets syfte och delmål, att beskriva 

flygplatsens nuvarande verksamhet och MLS.  

2.3 Intervju 

Vid studiebesöken på Skövde flygplats genomfördes en observation, kartläggning och 

informationsinsamling i form av egna intryck och intervjuer med personal. Syftet med 

att besöka flygplatsen var att skapa ett helhetsintryck av flygplatsens verksamhet. 

Studiebesöket genomfördes för att jämföra flygplatsens dokumentstudie med hur 

flygplatsen fungerar i praktiken.  

 

En intervju genomförs lättast genom att ställa frågor för att få veta hur en person 

känner, tycker eller uppfattar en situation. I vardagslivet förekommer intervjuer på 

dalig basis, det vill säga man frågar personer i sin omgivning hur den personen 

uppfattar någonting. Det finns två typer av intervjumetoder strukturerade och 

ostrukturerade. Till en strukturerad intervju har frågor bestämts och visats för den 

intervjuade i förväg. Den intervjuade svarar sedan på frågorna som ställs av den som 

intervjuar. Till en ostrukturerad intervju tillfrågas den intervjuade att föra samtalet och 

den som intervjuar lyssnar och frågar passivt (Lantz, 1993).  

 

Under de studiebesöken har enbart ostrukturerade intervjuer ägt rum för att 

komplettera oklarheter i den muntliga och dokumenterade beskrivningen av 

flygplatsen. Kompletterade frågor har även skickats via mail i efterhand till Skövde 

kommuns miljösamordnare. 

 

Under studiebesöken har den flygplatsens VD och miljöansvarige svarat på frågor 

kring flygplatsens verksamhet och personliga uppfattningar. Frågorna som baserats på 

egna svårigheter i att förstå verksamheten, utifrån flygplatsens dokumentation. Under 

examensarbetets gång har kontinuerliga samtal med flygplatsen och dess anställda 

genomförts. Genom öppen kommunikation vid studiebesök har därför arbetet samlat 

in information som inte funnits beskriven i dokumentation (Lantz, 1993). 
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Avsnittet 1.3, ”Problembeskrivning”, från kapitlet 1 ”Inledning” ligger till grund för 

examensarbetet, därför kommer vår bedömning av svaren att vara kritiska och besvara 

frågor som: 

 

 Har intervjuaren ställt de frågor som krävs? 

 Speglas det som sagts under intervjun, den intervjuades uppfattning? 

För att kunna besvara dessa frågor på ett så objektivt sätt som möjligt, bör en 

utomstående granska intervjun för att säkra krav på reliabilitet och validitet (Lantz, 

1993). Skillnaden mellan reliabilitet och validitet beskrivs grundligt i avsnitt 2.4, 

”Metodkritik”.  

2.4 Metodkritik 

Det är viktigt att ha en tydlig och klar strategi för de empiriska studierna, för att kunna 

översätta frågeställningar och teori till fakta. Att para ihop det teoretiska med de 

empiriska studierna är ofta svårt och kallas för ett gemensamt samlingsord, validitet. 

Validitet är ett mätinstrument som med ett enklare ord ibland beskrivs som, giltighet. 

Det vill säga, validiteten i en studie är till för att beskriva förmågan att mäta det som 

redan påståtts ha uppmätts (Svenning, 2000).  

 

Vid en mätning finns många olika faktorer som kan påverka undersökningen. De 

vanligaste faktorerna som påverkar tillförlitligheten är att, fel frågor ställts samt att de 

sker i en felaktig miljö och omgivning. Tillförlitlighetens i en studie benämns med ett 

gemensamt namn, reliabilitet (Svenning, 2000). 

2.4.1 Validitet 

En undersökning eller uppsatts ska förmedla verkligheten, därför är det många olika 

faktorer som måste stämma. Observationer, dokumentation, intervjutekniker och den 

intervjuades respons ska överensstämma med verkligheten. Därför behövs och 

beskriver undersökningens validitet förmågan att mäta det som avses mätas 

(Svenning, 2000). 

 

Examensarbetet har under studiens gång inte genomfört några mätningar ute på 

Skövde flygplats. De empiriska studierna är grundade på flygplatsens, 

årsredovisningar, miljörapporter, interndokument och naturvårdsverket provtagningar. 

På grund av examensarbetets omfattning har studien därför tillsammans med de 

inblandade genomfört en dokumentstudie. Studien baserar därför samtliga mätvärden 

på dokumentation kring flygplatsen. Därför kan studiens validitet anses vara relativt 

låg. Det är därför osäkert om studien uppnått samma resultat om en liknande studie 

med mätningar utförts.  

 

För att kompensera för detta har, validiteten i nulägesbeskrivningen kontrollerats och 

korrigerats under studiens gång, av bland annat flygplatsens miljöansvarige och 

miljösamordnare på tekniska förvaltningen och kommun. Miljösamordnaren på 

Skövde kommun har på så vis sett till att rätt person fått korrekturläsa och korrigera 

det materialet som grundats på interndokument.  

 

Sammanfattningsvis har även uppföljning genomförts med verksamhetsledare vid 

miljöbron. Allt detta för att kompensera och säkerställa en styrka i studiens validitet. 



Genomförande och metod 

11 

Studien grundar således examensarbetets resultat på flygplatsens nulägesbeskrivning 

och dokumentstudie samt de mätningar som redan utförts av flygplatsen och 

naturvårdsverket.   

2.4.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet betyder att resultatet är tillförlitligt. Om två olika mätningar ger 

samma resultat, tyder det på stor reliabilitet. Ett sätt att uppnå reliabilitet är att alltid 

arbeta med tydliga och klara definitioner. Det vill säga, två personer under en 

konversation bör alltid ha tydliga definitioner på att mäta till exempel tid eller storlek. 

Därför menar Svenning (2000) att standard parametrar oftast bör fastställas tidigt i en 

studie. Enligt Svenning (2000) innebär låg reliabilitet i mätningar även låg validitet, 

dock innebär inte att hög reliabilitet att studiens validitet är hög.  

 

Genom att förklara studiens tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten och därigenom 

studiens reliabilitet. Eftersom vi enbart varit två studenter i denna studie som granskat 

flygplatsens dokument har vi rådfrågat varandra för att öka tillförlitligheten. För att 

öka tillförlitligheten ytterligare har examensarbetets diskuterat innehåll i dokument 

med skolan och examensarbetets handledare. 

  

De referenser som används i studiens teoretiska del anses vara reliabla, eftersom 

information enbart kommer från flertalet pålitliga författare, artiklar och forskning 

inom ämnet. De interjuver som utförts med VD och flygplatsens miljöansvarige 

bedöms även dem som trovärdiga, då de anses ha goda kunskaper inom området. En 

stor styrka i examensarbetets studie är studiens stora antal referenser. Användningen 

av ett stort antal olika källor ökar studiens tillförlitlighet.  

 

En svaghet i examensarbetet är att det endast genomfördes två studiebesök ute på 

flygplatsen, samt att stora delar av dokumentation saknas kring flygplatsen. Eftersom 

examensarbetet genomförts under en lång period kan även flygplatsens nuläge 

förändrats. Om möjligt borde även fler personer intervjuats och en strukturerad 

intervju skulle varit att föredra. En anledning till att detta inte genomförts är att det 

endast arbetar ett fåtal personer på flygplatsen. Antalet aktiviteter ute på flygplatsen 

har varit relativt liten under den period examensarbetet har ägt rum. Därför har även 

det påverkat studiens reliabilitet negativt.
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3 Teoretisk bakgrund 

Kapitlet 3, börjar med att beskriva vilka delar som ingår i ett miljöledningssystem 

(MLS). I kapitlet finns även beskrivet vilka standarder och förenklade MLS som finns 

på marknaden idag. Kapitlet inkluderar även vilka för- och nackdelar med respektive 

MLS. 

3.1 Om miljöledningssystem 

Idag är miljö- och klimatfrågor högt prioriterade frågor på en organisations agenda, på 

grund av ökad miljömedvetenhet och krav från omgivning.  Miljöledningssystem, 

(MLS) är därför under ständig utveckling både lokalt och globalt. Till exempel har ett 

antal lagar och miljötillstånd tillkommit på senare tid och under de senaste åren har 

kraven ökat även från andra håll. Idag ställs det krav bland annat från kunder, 

leverantörer, kreditgivare, media och aktieägare (Termén, 1999). 

 

Ett företag som agerar på en konkurrensutsatt marknad kan därför bland annat skapa 

sig marknadsandelar gentemot en konkurrent, som inte är ansluten till en 

miljöstandard (AB Svenska Miljöstyrningsrådet, 2009). 

 

Idag finns väldigt många olika utarbetade sätt att arbete med miljö. Systemen och 

sättet att arbeta efter kallas för miljöledningssystem (MLS). Ett MLS ger 

organisationer möjligheten att klassificera sitt miljöarbete i syfte att åstadkomma en 

hållbar utveckling (Piper, 2006). Ett effektivt MLS är till för att hjälpa organisationer 

och företag att överblicka, hantera, mäta och förbättra sig utifrån mätbara krav och 

mål på miljön. Företag och organisationer började så tidigt som på 1970 och 80-talet 

att använda sig av eget konstruerade MLS (Tibor, 1996). 

 

Sedan dess har intresset och förståelsen för MLS betydelse vuxit. Intresset att arbeta 

med MLS är idag väldigt stort bland organisationer och företag. I Sverige är ett stort 

antal organisationer därför redan certifierade enligt Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) (SIS, 2006).  

 

ISO är idag en global organisation som företag över hela världen kan ansluta sig till. 

Att ansluta sig till ISO-organisationen kostar och det ställs även höga krav på ett 

aktivt miljöarbete. Det finns idag många fler organisationer och utarbetade MLS än 

ISO. Många verksamheter inom den europeiska unionen (EU), använder sig av 

miljöledningsstandarden: Miljöstyrnings- och miljöredovisningsordningen (EMAS). 

Den engelska bettäckningen är, Eco-Management and Audit Scheme.  

 

Förutom ISO och EMAS finns fler utarbetade MLS. I kapitel 3.2 beskrivs utförligt 

vilka delar som ingår i ett MLS.  
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3.2 Vilka delar ingår i ett miljöledningssystem?  

I ett MLS ingår sju stycken olika delmoment. Figur 2 nedan, visar en bild över ett 

komplett MLS och dess ingående delmoment.  

 

Figur 2. Ett komplett MLS 7 stycken ingående delar och dess följd (Termén, 1999). 

Med utgång från ett engagemang hos ledningen, ingår att skapa ett engagemang bland 

ledning och ägare inom organisationen. Ett engagemang till att arbeta med frågor och 

förbättringar inom ämnet miljö. Arbetet fortsätter sedan med sex stycken delmoment 

miljöutredning, miljöpolicy, miljömål, miljöplan, uppföljning och utvärdering och 

förbättringar. Eftersom denna följd ofta är tidsbestämd i många standardiserade MLS, 

börjar arbetet sedan om och en ny miljöutredning genomförs. Genom denna följd 

avstannar aldrig arbetet och MLS kan uppnå något som kallas för ständiga 

förbättringar (Termén, 1999). Nedan följer nästa steg i ett MLS, ”Miljöutredning”. 

3.2.1 Miljöutredning 

När företaget eller organisationen lyckats skapa ett engagemang hos sin ledning, följs 

arbetet sedan upp med en miljöutredning. En miljöutredning syftar till att ge en 

nulägesanalys av företags negativa påverkan på sin omgivning (Termén, 1999).  
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Det är viktigt att en miljöutredning genomförs tillsammans med alla inblandade som 

berörs av miljöledningssystemet. Genom att involvera och lyssna på personalen och 

de inblandade, skapas en mer tydlig beskrivning av rutiner och nulägesanalys. Till 

skillnad från om ledningen skulle skapa upp ett MLS själva (Termén, 1999). 

Efter genomförd utredning dokumenteras den insamlade informationen. Genom att 

dokumentera informationen inträffar mindre komplikationer från personal, till skillnad 

från t.ex. om utredningen skulle utföras och implementeras uppifrån i 

organisationsstrukturen (Termén, 1999). 

 

Miljöutredningens syfte är att svara på ett antal frågor och förtydliga hur företaget 

eller organisationen är medvetna om dagsläget (Termén, 1999). 

 

1. Vilka lagar och krav påverkar just vår organisation, samt vilka övriga aspekter 

påverkar miljöarbetet? 

2. Vilka olyckor har inträffat?  

3. Hur ser rutiner ut kring det dagliga arbetet och hur ser miljöledningssystemet 

ut idag? 

4. På vilket sätt påverkar företaget sin omgivning? Nyckeltal för organisationens 

negativa påverkan på sin omgivning, utsläpp och resursanvändning. 

Genom att genomföra miljöutredningen i ett första moment, skapar företaget 

förståelse om dagsläget. Miljöutredningen och de nyckeltal som tagits fram under 

förstudiens gång används sedan för att forma det nya MLS (Brandy, 2005). 

 

Det är inte bara ägaren som ställer krav på verksamheten utan det finns även andra 

intressenter som har rätt att delge sina krav, t.ex. kunder, finansiärer, medarbetare och 

myndigheter. På grund av att förståelsen generellt har vuxit för miljöfrågor, har 

kraven ökat från alla håll (Piper, 2006). 

 

Genom att tydligt redovisa vem som ställer dessa krav och samtidigt dokumentera 

dem i miljöutredningen, underlättar arbetet med att belysa begränsningar (Termén, 

1999). När utredningen är komplett, används den sedan till nästa steg, att skapa en 

miljöpolicy. 

3.2.2 Miljöpolicy 

En miljöpolicy är ett företags möjlighet att formulera en vilja till förbättring. En 

förbättring av vad företaget egentligen prioriterar i frågor kring miljö. Med hjälp av 

engagemanget hos ledning och företagets miljöutredning definieras och formuleras 

sedan en policy. En miljöpolicy formas först efter det att en utredning är genomförd. 

Det är först då företaget samlat på sig tillräckligt med information kring dagens 

rutiner och miljöarbete. Miljöpolicyn summerar sedan med ord företagets 

förbättringspotential (Brandy, 2005). 

 

För att skapa en bra miljöpolicy, måste företaget eller organisationens alla interna och 

externa områden noga analyseras. Miljöpolicyn skiljer sig ofta mycket mellan olika 

branscher och företag. Efterson miljöfrågor ofta påträffas på olika platser, i olika 

företag. Därför är det viktigt att policyn är specifik och samtidigt uppfyller och 

omfattar hela organisationens minimikrav (Termén, 1999).  
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Eftersom krav på förbättrad miljö sällan efterfrågas från kundens sida, behöver inte 

företaget heller förbättra sin miljöpolicy (Termén, 1999). Ammenberg (2008) föreslår 

därför att ett företags miljöpolicy skall innehålla minst ett ord om ständig förbättring 

eller kontinuerliga förbättringar. Det är för att rättvist illustrera att arbetet inte 

avstannar på grund av efterfrågan från kund (Ammenberg, 2008) 

 

För att miljöpolicyn ska vara relevant för alla som berörs av den, krävs en kort och väl 

formulerad text. Texten ska skildra både verksamheten och företagets syn på dagens 

miljöarbete. Den ska även inkludera krav från alla aktörer och beskriva hur de arbetar 

för att uppfylla kraven. 

 

För att förbättra miljöpolicyn finns nio riktlinjer för vad en policy ska innehålla. 

Nedan följer riktlinjer för vad en miljöpolicy omfattar, baserad på (Ammenberg, 

2008) 

 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Specifika mätbara miljömål 

 Åtagande om att följa lagen  

 Andra krav, standarder med mera 

 Utbildning, förebyggande åtgärder och hur företaget förbättrar sig 

 Dokumentationskrav 

 Införande, underhåll och spridning av policy  

 Offentlighet 

 Underskrift av Verkställande direktör (VD)  

 

Oavsett bransch eller företag är detta en bra checklista att använda sig av. Genom att 

följ checklistan (Ammenberg, 2008) utformning av en miljöpolicy, inkluderar företag 

det som krävs och samtidigt det som förväntas av en miljöpolicy (Termén, 1999). 

3.2.3 Miljömål 

Utifrån miljöutredningen och miljöpolicyn kan sedan konkreta och mätbara mål 

dokumenteras och formuleras. Genom att skapa mätbara mål blir MLS lättare att följa 

upp och förbättra (Termén, 1999). 

Miljöpolicyn och utredningen bidrar till att förtydliga krav, ekonomiska aspekter, 

miljö aspekter samt synpunkter från olika intressenter. Målen ska vara kompatibla 

med policyn och utredningen oavsett om målet är teoretiskt eller praktiskt. 

Grundtanken med miljömål är att förebygga förorening och företags påverkan på 

miljön (Ammenberg, 2008) 

 

Miljömål kan delas in i två olika typer av grupper (Termén, 1999).  

 

 Övergripande mål 

 Detaljerade mål 
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Både de övergripande och detaljerade målen kan sedan delas in i tre olika 

undergrupper (Termén, 1999). 

 

 Styrande mål 

 Övervakande mål 

 Förbättrandemål mål 

Övergripande mål har ofta en bredare tidsmässig omfattning, medan de detaljerade 

målen har en mindre tidsram. Man kan på så vis bygga upp ett övergripande mål och 

sedan bryta ner det i flera stycken detaljerade mål. Anledningen till att dela in mål i 

övergripande och detaljerade mål är att lättare lyckas illustrera ansvarsfördelning och 

tid för perioden målet avser (Ammenberg, 2008). Genom att bryta ner ett 

övergripande mål kan nyckeltal formuleras på vad som ska förbättrats och vad som 

företaget behöver arbeta vidare med. Det är ofta de detaljerade målen som förändrats 

och påverkar det övergripande målet. Det betyder dock inte att ett redan detaljerat mål 

behöver ha ett övergripande mål (Ammenberg, 2008).  

 

De övergripande målen är inte mätbara eller tidsbestämda. Därför behövs ofta ett 

flertal detaljerade miljömål användas för att förtydliga dem. Oftast krävs fler 

detaljerade mål för att ytterligare beskriva och förstå de bakomliggande orsakerna till 

de övergripande målen. Med hjälp av detaljerade mål kan företag följa upp, utvärdera 

och förbättra miljön utifrån mätbara resultat (Ammenberg, 2008).  

 

Det är viktigt att arbeta aktivt med målen och att försöka använda de som en 

pådrivande faktor till på förändring, eftersom det är nyckeln till att uppnå ständiga 

förbättringar. Det är även viktigt att de siffrorna man får fram i mätningen, har 

uppmäts på ett enhetligt sätt. Eftersom de ska jämföras med tidigare data för att 

åskådligöra en förändring (Ammenberg, 2008). 

3.2.4 Miljöplan 

Nästa moment i ett komplett MLS är att skapa en miljöplan. Miljöplanen ska används 

som hjälpmedel för att genomföra och uppnå organisationens miljömål. Miljöplanen 

skapas för att beskriva hur- och med hjälp av vilka resurser företaget eller 

organisationen ska uppnå just sina miljömål. En miljöplan fungerar som en detaljerad 

handlingsplan där det beskrivs vem som gör vad i varje situation. En miljöplan ska 

därför även innehålla en tidsplan, personella och ekonomiska resurser (Termén, 

1999).  

 

Enligt Ammenberg, (2008), är denna checklista till stor användning vid ett 

nyskapande av miljöplan. 

 

 Bakgrund, varför man valt att arbeta med just dessa miljöfrågor? 

 Målsättning, vilka detaljerade mål har företaget valt att fokusera på? 

 Genomförande,  hur går vi till väga för att uppnå de mål som har skapats?  

 Mätning/Kvantifiering, vilka mätningar och beräkningar behöver vi 

undersöka innan och efter studien? 
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 Tidsplan, när ska målen vara genomförda?  I vilka delfaser ska projektet delas 

in? när ska uppföljningen påbörjas? 

 Resultat kommunikation och rapportering, vem är intresserad av resultatet 

och hur och på vilket sätt ska resultatet och rapporten offentligöras? 

 Ansvarsfördelning, vem ansvarar för miljöledningsprogrammet respektive 

miljöfrågorna? 

 Resurser, vilka resurser krävs och förfogar företaget över? 

Vissa företag skapar en miljöplan för varje miljömål, medan andra skapar en plan för 

samtliga mål. Det skiljer sig lite mellan olika företag, men oftast beror det på 

företagets storlek. Hur planen ser ut är också unikt, men eftersom planen ska 

dokumenteras och finnas till hands, använder många sig av blanketter som finns att 

hämta från de olika standardiseringsorganisationerna. Alternativt kan man använda 

sig av Ammenberg, (2008) checklista. På så vis minskar risken att missa något och att 

rutiner utformas, fastställs, följs upp och dokumenteras på samma gång (Ammenberg, 

2008). 

 

Genom att dokumentera miljöplanen och följa de rekommenderade stegen ovan, 

genomförs miljöarbetet i det vardagliga arbetet på ett naturligt sätt. Företaget kan på 

ett lätt och överskådligt sätt sedan agera utifrån sin miljöplan. Planen används för att 

skapa en korrekt förståelse på företaget, för att sedan genomföra och sprida 

miljömålen inom och utanför företaget (Termén, 1999). 

3.2.5 Uppföljning och utvärdering  

Nästa steg i ett MLS är att lyckas uppnå ständiga förbättringar. Därför ingår det även 

att följa upp arbetet och samtidigt utvärdera resultatet. Syftet med att följa upp och 

utvärdera arbetet är att mäta, kontrollera och bedöma ifall handlingsplanen efterföljts. 

De dokumenterade miljömålen och miljöplanen följs på så vis upp under arbetets 

gång och man kan lättare åtgärda avvikelser under processens gång (Termén, 1999).  

 

Ofta behövs till exempel fler resurser än bestämt, eftersom det kan vara svårt att 

uppskatta tid, resurser i form av material och personellt engagemang. För att uppnå de 

utsatta målen kan man korrigera handlingsplanen, dock bör man undvika att ändra på 

de uppsatta målen (Termén, 1999). 

3.2.6 Förbättringar 

Utvärderingen och uppföljningen dokumenteras sedan och fungerar som underlag till 

en ny miljöpolicy, nya miljömål med tillhörande miljöplan. Det finns dock många 

olika sätt för att beskriva förbättring av miljöprestanda. För att inte företag ska hitta på 

egna missvisande varianter, föreslår standardiserade MLS bestämda sätt att mäta 

förbättringar. När inte företaget eller organisationen är ansluten till någon MLS 

standard skapar företaget eller organisationen egna mätvärde. Det är då viktigt att 

utforma mätvärdena så att de inte påverkas av förändringar inom företaget eller 

organisationen (Termén, 1999). 
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Till exempel kan en förändring om ett inköp av miljövänligare maskiner innebära att 

lokaler behöver utökas och då kan till exempel energiförbrukningen öka. Om man då 

mäter fel, är det svårt att utskilja om miljön på företaget verkligen har förbättrats 

(Termén, 1999). 

 

Genom att räkna utsläppen i förhållande till den yta företaget är verksam på, kan 

energiförbrukningen alltid mätas och jämföras med andra företag oavsett förändring 

och storlek. Alla mätresultat utgör sedan underlag för nästa version av miljömål.  

 

Precis som figur 3 illustrerar, avstannar aldrig arbetet kring miljö och MLS förbättras 

med tiden (Termén, 1999). Nästa steg i MLS blir därför att förbättra och utvärdera 

nuvarande miljöutredning och policy. Arbetet bildar en PDCA-cykel vilket kan 

beskrivas som en förbättringcirkel utan slut. 

3.2.6.1 PDCA-cykeln  

Ett annat vanligt sätt att arbeta med miljö är ett verktyg som kallas Plan Do Check Act 

-cykeln (PDCA). PDCA -cykeln är även ett verktyg som kan användas vid all typ av 

förbättringsarbete (Bergman, 2007). 

 

PDCA -cykeln grundades av den Amerikansk fysikern Walter Shewhart’s. PDCA -

cykeln används som ett förbättringsverktyg vid kvalitetsutvecklig. PDCA -cykeln 

fungerar som en central roll i allt förbättringsarbete. Det var W. Edward Deming, som 

marknadsförde PDCA -cykeln (Bergman, 2007). Figur 3, visas en bild på PDCA -

cykeln. Bilden visar hur förbättringscykeln kan se ut och användas i ett MLS.  

 

Figur 3 illustrerar en förbättringscykel baserad på PDCA -cykeln. Genom att studera 

Figur 2, ser man hur cykeln byggs in och är delaktig i ett MLS. Plockar man ut 

PDCA-cykeln från ett MLS ser den ut som i Figur 3. PDCA -cykeln är inkluderad i 

MLS och utformat som ett förbättringsverktyg, allt för att uppnå ståndiga förbättringar 

(Bergman, 2007). 

 

 

Figur 3. Arbetsgången i ett miljöledningssystem utifrån PDCA -cykeln. 
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I första steget ”Plan”, planeras förbättringsarbetet och hur det ska genomföras. I 

planeringsfasen ingår även att sätta upp mål för arbetet. Därefter implementeras idéer 

i en liten skala för att undersöka idéns duglighet i praktiken. Man startar i liten skala 

för att tidigt undersöka idéns fördelar och nackdelar.  

 

I nästa steg, ”Do” kontrolleras och utvärderas resultatet av de nya idéerna. Kontrollen 

är därför en viktig del i cykeln, eftersom det tillåter arbetet att stanna upp och 

undersöka vilka idéer som fungerat bra och vilka som fungerat mindre bra (Bergman, 

2007). 

I nästa steg ”Check” kontrolleras arbetsgången och de nya förbättringarna innan själva 

implementeringen börjar. Det sista steget i PDCA -cykeln kallas för ”Act”, vilket på 

svenska betyder agera. I det sista steget utförs de olika förslagen och idéerna. Man 

utför de förslag som inte fallit bort under arbetets tidigare moment Plan, Do och 

Check. Det är först i Act steget, förändringarna utförs i en större skala på 

verksamheten. Det är därför viktigt att engagera fler avdelningar i PDCA -cykelns alla 

moment, för att skapa förståelse för förbättringsarbetet (Bergman, 2007). 

 

Vid varje nytt införande av en PDCA -cykel, beskrivs först det gamla arbetssättet och 

på så sätt framhävs även vilka förbättringar som kan tänkas genomföras i framtiden 

(Piper, 2006). 

 

Fördelar och nackdelar 

Eftersom PDCA-cykeln enbart är ett förbättringsverktyg klassas det inte som ett MLS.  

PDCA-cykeln är till stor användning vid all typ av förbättringsarbete. Verktyget är bra 

eftersom det kan användas till fler alternativ än just miljöarbete. Det går även att 

använda PDCA-cykeln flera gånger om och om igen och på så vis uppnå ständiga 

förbättringar (Piper, 2006). 

 

Det ingår dock inte några övriga delar i verktyget som hjälper till med en 

organisations eller företags miljöarbete. Verktygets främsta fördelar är att det inte 

kostar något att använda, att det är enkelt att använda och att ingen dokumentation 

krävs (Piper, 2006). 
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3.3 Standardiserade MLS 

En MLS standard fungerar som ett verktyg för alla typer av organisationer som vill 

arbeta med förbättringsarbete inom miljön. Skillnaden är att en standard innehåller 

utarbetade dokument för att förenkla och förbättra organisationer och företag. 

Skillnaden är dock att i en standard är det organisationen bakom standarden som 

bestämmer hur MLS ska se ut. Istället för att utarbeta alla delar som ett MLS ska 

innehålla, följer man standardens alla utarbetade delar i MLS och editerar 

dokumenten med företaget eller organisationens information (NUTEK, 2006). 

 

I kapitel 2, beskrevs att allt fler konsumenter ställer krav på att företag arbetar för en 

hållbar utveckling, vilket har bidragit till att fler företag anslutit sig. Men företag och 

organisationer använder sig också av standarder som komplement till andra 

ledningsverktyg än miljöförbättringar. Eftersom standarder är tillämpbara vid all typ 

av förbättringsarbete. I detta examensarbete ar vi valt att titta närmare på två av de 

största MLS standarderna. International Organization for Standardization (ISO) och 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), är båda avsedda för att förbättra ett 

företags miljö. (NUTEK, 2006). 

 

Många företag och organisationer använder sig sedan av dessa två standarder precis 

som till exempel livsmedel gör i en livsmedelbutik. Det vill säga företaget skyltar med 

att de blivit granskade av en organisation för att marknadsföra företaget eller 

organisationens miljömedvetenhet (NUTEK, 2006). 

 

ISO 14000 -serien används för att på ett systematiskt sätt kontrollera den direkta och 

indirekta miljöpåverkan i syfte att förbättra en organisations miljöarbete. Det är 

friviligt för alla organisation och företag att ansluta sig till ISO 14000 -seriens olika 

standarder (NUTEK, 2006). 

 

Ett annat standardiserat MLS som ofta påträffa ute bland företag och organisationer är 

EMAS. EMAS finns som ett alternativ till företag som är anslutna till den Europeiska 

Unionen (EU). EMAS - förordningen är tillämpbar på alla typer av organisationer och 

företag precis som ISO standarderna. Standarder kan därför beskrivas som utarbetade 

MLS, som innehåller alla delar som beskrivits i kapitel 3.2 ”Vilka delar ingår i ett 

MLS?”.  

3.3.1 ISO 14000 -serien 

Såhär beskriver Tibor, (1996) ISO 14000 -serien. 

 

”A key goal of the entire ISO 14000 process is to create a common international 

language for environmental management”. 

 

Tibor, (1996) anser att det övergripande målet med ISO 14000 -serien är att alla 

verksamheter ska uppnå samma resultat av standarden. På så vis kan verksamheter 

lättare ställa krav på varandra. De olika standarderna är utformade så att de kan 

användas var och en för sig men det går också bra att inkludera dem i alla typer av 

MLS.  
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I serien av standarder, är det tre stycken som kräver en tredjepartscertifiering: 

 

 Miljöledningssystem, ISO 14001 

 Typ III Miljödeklarationer, ISO 14025 

 Mätning och rapportering av utsläpp och växthusgaser, ISO 14064 

Dessa standarder behöver någon utomstående granska och godkänna. Det resterande 

antalet standarder är så kallade vägledningsstandarder som talar om hur man enklast 

går tillväga för att uppnå förbättringar. Eftersom utredning syftar till att beskriva 

MLS, tittar studien närmare på ISO 14001 (SIS, 2006). 

 

ISO 14001 

MLS -standarden ISO 14001, är en av standarderna ifrån ISO 14000 -serien. ISO 

14001 klassas som en organisationsorienterad standard i ISO 14000 -serien (Tibor, 

1996). 

 

Miljöledningsstandarden ISO 14001 kom ut vid årsskiftet 2004/2005, i en ny version 

som ersatte tidigare utgåva ifrån år 1996 (Almgren, 2007). ISO 14001 är ett MLS som 

passar alla typer av organisationer. Standarden gör det möjligt för både små och stora 

företag att visa sina intressenter att kraven som ställs efterföljs samt att organisationen 

bedriver ett aktivt miljöarbete (Ammenberg, 2008). 

 

Organisationer kan ha olika målsättning med en ISO 14001 certifiering. En 

målsättning kan vara att erhålla ett certifikat. Det andra målet kan vara att enbart följa 

standarden (Ammenberg, 2008). Kostnaden för införandet av ISO 14001 går att dela 

in i två grupper. Initialt kommer en kostnad för ett certifieringsorgan och sedan 

tillkommer ett årligt konsultarvode för extern revision.  

 

I standarden finns det inga krav på miljöprestanda, utan två likartade organisationer 

med ISO 14001 certifikat, kan ha helt olika miljöpåverkan. Därför finns det punkter i 

standarden som uttrycker att verksamheten är skyldig att använda sig av bästa 

tillgängliga teknik, där det är skäligt och ekonomiskt försvarbart (Almgren, 2007). 

 

ISO 14001 standarden är uppbyggd av fem huvudkomponenter, som i sin tur har 15 

stycken underrubriker, så kallade systemelement. Systemelementen beskriver ett antal 

olika krav. I den senaste versionen av ISO 14001 finns 55 krav som ska uppnås. 

Huvudkomponenterna och systemelementen bildar tillsammans en PDCA -cykel som 

illustreras i Figur 3(Ammenberg, 2008). Mer om PDCA -cykel, finns beskrivet i 

föregående avsnitt. Om man jämför Figur 2 och 4, med Figur 3, illustreras PDCA-

cykeln tydligt hur den används och implementerats i ett MLS. Figur 4, illustrerar vilka 

delar och steg som ingår i ett MLS samt kronologiska följd. 
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Figur 4. Grundstegen i ISO 14001 (Ammenberg, 2008) 

 

För att beskriva krav som ställts och vilka förväntningar som finns på organisationer 

som ansluter sig till ISO 14001 standard, finns även en tillhörande 

vägledningsstandard vid namn ISO 14004 (SIS, 2006).  

 

ISO 14004 

ISO 14004 är och fungerar som instruktion till organisationer som ska implementera 

ett miljöledningssystem. Både små och stora organisationer kan tillämpa denna 

standard då den inte tar hänsyn till organisationens storlek, typ eller mognadsgrad. 

Även om ISO 14004 ger riktlinjer för ISO 14001 så är inte standarden avsedd för att 

göra tolkningar av ISO 14001 (ISO, 2009). 

3.3.2 EMAS - Eco Management and Audit Scheme 

EMAS -förordningen grundades år 1993, av Europeiska Unionens (EU) 

miljöministrar (Ernstson, 2006). Registrering till EMAS sker direkt till 

miljöstyrningsrådet. Genom att registrera sig binder ett företag eller organisation upp 

sig för ett antal åtaganden. Dessa åtaganden kan till exempel vara: granskning av krav 

på dokumentation, beskrivningar av rutiner, upprätta miljöprogram, utföra 

miljöutredning, policy och mål. Dessa krav följs sedan upp av Svenska 

miljöstyrningsrådet AB:s kontrollanter (EMAS, 2009b).  

EMAS eftersträvar bättre miljötillsyn och ständiga förbättringar inom organisationer 

och företag (EMAS, 2009a). EMAS kan beskrivas som ett komplett MLS baserat på 

ISO 14001. 
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3.3.3 Fördelar och nackdelar 

ISO -certifiering 

Det finns flera anledningar att certifiera sig för ISO 14004 standarden. Vanligtvis är 

det krav ifrån kunder och behov av att organisera miljöarbetet internt som är de största 

anledningarna till en certifiering (Ammenberg, 2008). 

 

Genom att infria kunders förväntningar visar verksamheten att de arbetar aktivt med 

miljön på alla nivåer i företaget eller organisationen. Ur marknadssynpunkt kan 

verksamheten vinna marknadsandelar igenom benchmarking, alltså möjligheten att 

jämföra sig mot konkurrenter. Flertalet leverantörer ställer idag krav på andra företag 

och organisationer att de kan visa upp bevis på att de arbetar aktivt med att förbättra 

företaget eller organisationens MLS (Ammenberg, 2008). 

 

En ISO -certifiering kan även medföra minskade kostnader för avfallshantering, 

omarbetningar samt en ökad goodwill, för verksamheten. Det vill säga att 

kommunikationen blir bättre och gapet mellan leverantör och köpare minskar. I de 

flesta fall visar även en ISO certifiering, på lång sikt en större förtjänst (Ammenberg, 

2008). 

 

Vid en certifiering behöver verksamheten redovisa alla beräkningar samt svårigheter 

som en certifiering kan komma att innebära. Risken är att verksamheten tvingas 

dokumentera och strukturera upp fördelning av resurser, ett arbete som kan vara 

mycket tidskrävande. Kostnaden upplevs ofta som hög för organisationen i 

förhållande till dess omsättning (Ammenberg, 2008). 

All nödvändig dokumentationen vid arbete med en ISO -standarder, kräver stora 

resurser och kan lätt bli ett arbete i sig, vilket kan påverkar övrig verksamhet negativt 

(Ammenberg, 2008). 

 

När verksamheter för första gången implementerar ISO 14004, kan de råka ut för att 

medarbetarna inte längre känner sig delaktiga i systemet. Detta fenomen inträffar vid 

rutinstyrning, då reglerna i MLS istället hindrar medarbetarnas utveckling 

(Ammenberg, 2008). 

 

EMAS-registrering 

Precis som vid ISO -certifiering påverkas en registrering i sin tur hela organisationens 

rutiner, aktörer, relationen till kunder, leverantörer och aktieägare (Piper, 2006). 

Genom att registrera sig till EMAS tillhandahåller företaget en skriftlig kvittens på att 

de blivit granskad externt och utvärderade av en tredjepart (Ernstson, 2006). 

Tredjeparten godkänner registreringen och beslutar om krav, som ingår i 

förordningen, har uppnåtts. EMAS -förordningen fungerar ungefär på samma sätt som 

märkningar som finns på vardagliga varor i en matbutik. Med hjälp av märkningar 

kan konsumenter enkelt se vilka produkter och producenter som granskats av en 

tredjepart. Konsumenten får då även en synlig kvittens på att organisationen uppfyller 

alla dessa krav (Piper, 2006). 

 

Nackdelar med att registrera sig till EMAS är att systemen kan bli väldigt omfattande 

och svåra att överblicka. Registrering kan även medföra mycket administrativt arbete 

istället för faktiskt miljöarbete. 
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”Registreringsavgiften är 0,1 promille av det årliga förädlingsvärdet för 

organisationen/företaget/anläggningen med ett minimum belopp på 10 000 kronor och 

ett maximum belopp på 100 000 kronor” (EMAS, 2009b s. 54). 

 

Ansökan om registrering till EMAS är direkt sammankopplat med ett antal utgifter, 

bland annat tillkommer en registreringsavgift, samt den avgift som betalas in årligen. 

Avgifterna varierar och bestäms med hjälp av direktiv, med hänsyn till arbetets 

omfattning, organisationens storlek och syfte. Avgifterna skiljer sig dock åt för 

kommersiell och icke kommersiellverksamhet (EMAS, 2009b).  

  

Kostnaderna anses dock vara små, i förhållande till det positiva mervärde företag får 

ut av att ansluta sig till ISO och EMAS (Termén, 1999). 

 

3.4 Förenklade MLS 

MLS är krävande komplexa system och därför finns det förenklade system som 

företag kan använda. Precis som standarderna är dessa system redan till stor del 

utarbetade. Förenklade system är framförallt användbara för mindre företag och 

organisationer som är osäkra på omfattningen av ett komplett MLS. Som beskrivits i 

avsnitt 3.3, är arbetet med att ansluta sig till standarder omfattande. Därför kan det 

vara enklare att arbeta utifrån förenklade MLS. 

 

I dagsläget finns det inte några siffror på hur många förenklad MLS det finns i 

Sverige. Enligt rapporten ”Miljödiplomeringar i Sverige” fanns cirka 50-60 olika 

miljöprojekt/ledningssystem (Axelsson, 2004). Denna undersökning genomfördes år 

1999. Några år senare, år 2004 var siffran nere på cirka 20 stycken 

miljöprojekt/ledningssystem. Av dessa 20 stycken miljöprojekt/ledningssystem, 

ansågs endast 10 stycken som aktiva projekt för miljöledning (NUTEK, 2006). 

 

Förenklade miljöledningssystem innehåller delar av ISO 14000-seriens standarder, 

men använder sig också utan egna styrmedel så som checklistor. Sammanfattningsvis 

kan man säga att ett förenklat miljöledningssystem är en blandning av olika 

tillvägagångssätt (NUTEK, 2006). 

3.4.1 Miljödiplomering 

I Sverige startade Miljöförvaltningen i Göteborgs stad miljödiplomering, men i 

efterhand visade flera kommuner intresse för förenklade MLS. Kommunerna ingår nu 

i ett nätverk där de en gång per år går igenom de förändringar som behöver 

genomföras i systemet (Bohlin, 2009). Eftersom Skövde flygplats är miljödiplomerad 

följer här en detaljerad beskrivning av krav och innebörd. 

 

Kriterierna för att få sin verksamhet miljödiplomerad finns dokumenterade i en 

checklista (se bilaga 1). (Miljödiplomerings Checklista 2009) (Göteborgs Stad, 2008). 

 

Checklistan är indelad i två delar, en del med obligatoriska punkter som verksamheten 

måste uppfylla och annan del med praktiska åtgärdspunkter. Diplomeringen kräver att 

minst 75 % av dessa punkter ska vara uppfyllda (Göteborgs Miljöförvaltning, 2006). 

Det ingår 13 stycken obligatoriska punkter varav 9 stycken är standardkrav.  
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De resterande tre stycken punkterna berör behovet av om-diplomering (Göteborgs 

Stad, 2008). 

 

De obligatoriska punkterna för miljödiplomering är (Göteborgs Stad, 2008). 

 

 Miljöansvarig 

 Miljöutredning med identifiering av miljöpåverkan 

 Miljöpolicy 

 Miljöplan med miljömål 

 Miljöutbildning 

 Kemikalieinventering 

 Inköpsrutiner 

 Avfallsredovisning 

 Regelbunden miljöinformation 

 

Vid om-diplomering gäller även dessa punkter (Göteborgs Stad, 2008). 

 

 Miljödeklaration 

 Skriftlig uppföljning och miljöberättelse 

 Uppföljande utbildning 

De obligatoriska punkterna dokumenteras och skickas sedan in till miljöförvaltningen 

för granskning. När verksamheten eller organisationen är godkänd och uppfyllt 

diplomeringens krav, anses den miljödiplomerad och erhåller därmed ett diplom 

(Göteborgs Stad, 2008).  

3.4.2 FR2000 

FR2000 är ett förenklat verksamhetsledningssystem som behandlar miljö, 

kompetensförsörjning samt arbetsmiljö. FR2000 är framtaget av företagarnas 

riksorganisation tillsammans med 13 stycken anslutna branschförbund (Företagarnas 

riksorganisation, 2009). 

 

Delar av FR 2000 är hämtad från ISO standarderna 9000 och 14001 för miljöledning 

(Företagarnas riksorganisation, 2009). Ledningsverktyget FR2000 låter sig också 

inspireras av SIQ; (Institutet för Kvalitetsutveckling) modell, för att skapa 

kundorienterad verksamhetsutveckling.  Det gör FR2000 genom att: placera kunder, 

medarbetare och processer i fokus (Bergman, 2007) (Företagarnas Riksorganisation 

FR2000 kansliet, 2002). 

 

FR 2000 finns i en basversion, som sedan anpassas till verksamhetens berörda 

bransch. Det betyder att respektive branschförbund ansvarar för att göra nödvändiga 

kompletteringar för att skapa en branschanpassad version av ledningssystemet. Den så 

kallade basversionen innehåller kortfattad kravtext och tips på tillvägagångssätt för 

uppnå ett certifikat (Företagarnas riksorganisation, 1997).  Exempel på 

branschanpassningar är: Flyttföretag, Glas & Fasad, Låssmedsföretag och 

Målaremästarna (FR2000 i Sverige ekonimisk förening). 
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3.4.3 Fördelar och nackdelar 

Miljödiplomering 

Den största anledningen till att verksamheter i Sverige utvecklar egna system för 

miljöledning, är att den internationella standard ISO 14001 kan uppfattas allt för 

omfattande och byråkratisk (Axelsson, 2004). Eftersom flygplatsen är 

miljödiplomerad behöver studien titta närmare på miljödiplomeringens fördelar- och 

nackdelar. 

 

Miljödiplomering ger verksamheter kunskaper och möjligheter för att kunna göra 

kostnadseffektiva materialval i framtiden. Då en diplomering är erkänd av marknaden 

innebär det att företaget kan skaffa sig konkurrensfördelar, genom bland annat 

benchmarking. Framförallt så ökar miljödiplomeringen kännedom om alternativa 

produkter och sänkta kostnader (Göteborgs Miljöförvaltning, 2006).  

 

Framförallt i små- och mindre företag har det inte funnits utrymme att anställa en 

miljöansvarig. Istället har arbetsuppgifterna gällande miljön fördelats ut på ordinarie 

personal och uppgifter. Genom denna strategi blir ofta arbetsbelastningen allt för stor 

och ibland åsidosatt (Åkerström, 2005). 

 

Företag kan uppleva miljödiplomeringen som en långsam process, eftersom det tar 

lång tid att byta ut icke-godkända produkter. Småföretag har många gånger inte 

ekonomi att göra de investeringar som krävs för att satsa på miljön. Ibland kräver 

även diplomeringen ständiga förbättringar, vilket många småföretag har svårt att 

uppfylla. Och i sin tur upplever miljöansvariga att verksamheten har nått sin topp och 

kan inte utveckla sitt miljöarbete, det vill säga att verksamheten upplever en för tidig 

mognad (Åkerström, 2005).  

 

De största nackdelarna med en miljödiplomering är att samma material används till 

alla typer av verksamheter och att arbetet lätt avstannar så fort företaget eller 

organisationen erhållit ett diplom. Det är även vanligt att förståelsen för 

diplomeringens innebörd saknas ute på arbetsplatsen  (Åkerström, 2005). 

 

FR2000 

Att införa MLS FR2000, innebär att uppfylla marknadens krav, det vill sig krav, från 

kunder, leverantörer och andra intressenter. Företaget får bättre prestationsförmåga 

och produktivitet, vilket generar bättre lönsamhet på sikt (Företagarnas 

Riksorganisation FR2000 kansliet, 2002). 

 

Ett implementerat och färdigt verksamhetsledningssystem betyder att färre fel och 

misstag begås och förmågan att förebygga fel ökar kraftigt. Detta påverkar företagets 

kunder positivt, vilket är en grundförutsättning. Alla organisationer kan införa FR 

2000. Ledningsverktyget uppfattas många gånger som mindre krångligt jämfört med 

andra MLS (Företagarnas Riksorganisation FR2000 kansliet, 2002). 

 

För att uppnå en märkbar förändring krävs tid och därför upplevs ofta tidsaspekten 

som besvärlig. Det som tar mest tid är att personalen behöver utveckla och förändra 

sitt arbetssätt.  Då utgångspunkten för standarden inspireras av andra ISO standarder, 

kan problem uppstå i tolkningar och översättningar till FR2000.  
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När ledningsverktyget är implementerat och klart ska standarden underhållas och 

utvecklas vilket kräver ett stort engagemang från anställda och framförallt ifrån 

ledningen (Barbara, 2005). 

 

I tabell 1, pressenteras fördelar, respektive nackdelar med användandet och 

införandet av standardiserade och förenklade MLS. 

Tabell 1. Fördelar respektive nackdelar med användandet av standardiserade och 

förenklade MLS. 

Standarder  Förenklade  

+ Bättre anpassat för större företag 

+ Marknadsföring och Benchmarking 

+ Ökad effektivitet 

+ Utbildning av personal 

+ Ansvarsfördelning 

+ Engagemang hos de anställda 

+ Tydligare rutiner 

- Kostnader  

- Omfattande dokumentation 

- Tidskrävande 

- Byråkratisk rapportering till 

den ansluta 

standardorganisationen 

 

+ Bättre anpassat för mindre företag 

+ Enkelheten 

+ Låga kostnader eller kostnadsfritt 

+ Små förändringar 

+ Mindre omfattning 

- Oftast ingen granskning från 

tredjepart utanför 

organisationen eller företaget 

- Dålig uppföljning 

- Oklarheter i vad som 

genomförts 
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4 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen beskriver och kartlägger Skövde flygplats verksamhet. Kapitlet 

beskriver även hur flygplatsen arbetar och fungerar idag, utifrån observationer, 

studiebesök, ostrukturerade intervjuer och dokumentation kring flygplatsen. 

4.1 Skövde flygplats 

Skövde flygplats är belägen en liten bit utanför Skövde kommuns stad se figur 1. För 

att ge läsaren en överblick av flygplatsen och samtidigt uppfylla examensarbetets 

delmål finns även en områdeskarta bifogad i bilaga 2. Kartan redogör för flygplatsens 

samtliga byggnader och inhägnade område.  

 

Skövde flygplats huvudsakliga uppdrag är att skapa goda förutsättningar för 

flygkommunikation, som en viktig del av infrastrukturen i Skaraborgs län. 

Flygplatsen fungerar som allmän samhällsservice samt nyetablerig av företag i 

regionen. Flygplatsen samverkar framförallt med kommuner i Västra 

Götalandregionen, försvarsmakten, offentliga myndigheter och näringsliv. 

Flygplatsens bidrar idag till att Skövde som kommun stärker sin roll som centralort i 

Skaraborg län (Skövde flygplatsbolag AB, 2008). 

 

Skövde Flygplats AB har sex stycken heltidsanställda samt en flygplatschef, se 

organisations struktur, figur 5. Eftersom driften sköts av ett mindre antal stationerade 

personer på flygplatsen, ansvarar en person ofta för flera områden på flygplatsen. På 

området finns bland annat en stor välkomsthall, kund/leverantörsparkering, hangar, 

flygklubb, radartorn, tankstation, lyft och landningsbana, spolplatta, verkstad med 

tillhörande fordon för alla väderförhållanden och en brandbil (Skövde Kommun, 

2008).  

 
Figur 5. Driftorganisationsschema för Skövde flygplats. 

 

Flygplatsen drivs och förvaltas av bolaget Skövde flygplats AB, men ägs av Skövde 

kommun. Sedan november 2002, ansvarar tekniska förvaltningen i Skövde Kommun 

för driften på flygplatsen. Skövde Kommun står även som ägare av fastigheter 

innanför flygplatsens inhägning. Skövde flygplats arrenderar mark och fastighet 

tillhörande flygplatsen av Skövde Kommun (Skövde Kommun, 2008).  
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Enligt flygplatsens årsredovisning (2008), genomfördes 6000 starter och landningar 

på Skövde flygplats. Av 6000 starter och landningar, var det 750 stycken av dem som 

var privatflyg, kronflyg, affärsflyg, taxiflyg, och charterflyg. Flygplatsens 

miljötillstånd tillåter att antalet starter och landningar får uppgå till 34 400 stycken 

årligen. Under 2008 uppgick produktionsantalet och flygtrafikens utsläpp endast till 

en mindre del av de tillåtna koldioxidutsläppen. Försäljningen av flygbränsle (JET A-

1), som levereras av Air BP, uppgick år 2008 till 294 000 liter. Försäljningen och 

uthyrning av hangaren påverkar flygplatsbolagets omsättning och resultat positivt 

(Skövde kommun, 2008).  

 

Nedan följer en mindre kartläggning av de flygplatsens främsta kunder (Skövde 

flygplatsbolag AB, 2009). 

 

Främsta kunder på Skövde flygplats. 

 Ambulansflyg 

 Skövde Motorflygklubb 

 Skövde Segelflygklubb 

 Kinnarps AB 

Kunderna är de aktörer som använder byggnader, flygplatsens område och 

flygmöjligheter. I tabell 2, redovisas byggnader och vem som använder dessa 

byggnader på Skövde flygplats. 

Tabell 2. Beskrivning av Skövde flygplats samtliga byggnader och användare. 

Byggnader:  Användare:  

1. Terminalbyggnad 

2. Driftbyggnad 

3. Permabans hangar 

4. Södra hangaren 

5. Norra hangaren 

 

6. Västra hangaren 

7. Tankningsanläggning 

8. Drivmedelsdepå 

9. Cistern för eldningsolja  

 

- Skövde flygplats 

- Skövde flygplats 

- Kinnarps AB 

- Skövde Motorflygklubb 

- Riemby, Södergårds 

flygservice, L.E Mejijer 

 

- Skövde flygklubb 

- Alla parter 

- Alla parter 

- Skövde flygplats 

 

Skövde kommun står som ägare för alla fastigheter och alla brukare underhåller sina 

egna förfoganden. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av byggnaderna och 

dess funktion på flygplatsen  (Skövde flygplatsbolag AB, 2009). 

 

 I Terminalbyggnaden finns: kontorslokaler, konferensrum, transferlokaler 

och lunchrum. Mestadels används denna byggnad av Skövde flyplats 

anställda, men också av Kinnarps AB då de har ett kontor inne i byggnaden. 

 Driftbyggnaden är tvådelad i hall A och B. A-hallen är en tvätthall där 

mindre reparationer kan utföras. B-hallen är ett garage för flygplatsens fordon 
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så som: brandbil, snöslunga, gräsklippare, friktionsfordon och 

halkbekämpningsfordon. I B-hallen finns alla kemikalier förvarade i ett skåp 

och en återvinningsstation i form av ett antal sopptunnor.  

 Permabans hangar ägs av Skövde flygplats men hyrs ut till Kinnarps AB 

som använder hangaren till sina två flygplan. 

 Södra hangaren disponeras av Skövde Motorflygklubb. 

 Norra hangaren disponeras av Reimby, Södergårdsflygservice, L.E Meijier. 

 Västra hangaren disponeras av Skövde flygklubb. 

 Tankningsanläggningen ägs av Skövde flygplats och förser deras 

markfordon med diesel samt en separat cistern med halkbekämpningsmedlet 

Clearway. 

 Drivmedelsdepån är indelad i två cisterner. En cistern för flygfotogen som 

ägs av Skövde flygplats. I den andra cisternen finns flygbensin (91-95 

oktantal) som ägs av Skövde motorflygklubb. 

 Cistern för eldningsolja disponeras av Skövde flygklubb för uppvärmning av 

lokaler. 

4.2 Beskrivning av flygplatsens aktiviteter 

Att driva en flygplats ger upphov till en rad olika aktiviteter, moment som i sin tur 

innebär miljöpåverkan. Samtliga beskrivningar av aktiviteter är hämtade från 

observationer, ostrukturerade intervjuer, i samband med studiebesök. Studiebesöken 

har sedan kompletterats med insamlad dokumentation, i from av årsredovisningar och 

miljörapporter.  

 

Skövde flygplats främsta miljöpåverkan är framförallt utsläpp och buller. Flygplatsens 

huvudsakliga arbete är att säkerställa att flygplan lyfter och landar på ett säkert sätt. 

Det finns en rad aktiviteter som ger upphov till rutiner för ett flygplan som befinner 

sig på marken. Den markbundna verksamheten, då flygplanen verkar på marken, 

beskrivs enligt tabell 3. 

 

Tabell 3. Miljöpåverkan för flygplan som befinner sig på marken. 

 Intaxning från landningsbana till 

terminalplattor. 

 Anslutning av startaggregat och 

uppvärmningsaggregat 

(vintertid). 

 Påfyllning av drivmedel. 

 Av- och påstigning, passagerare. 

 Ur- och inlastning av bagage och 

fraktgods. 

 Teknisk kontroll, underhåll och 

undersökningar av flygplan. 

 Uppstart av flygplansmotorer 

 Avisning av flygplan före, efter 

och under start. 

 Eventuell halkbekämpning av 

bana före start och landning. 

 Uttaxning av flygplan till 

startbanan. 

 

Av dessa aktiviteter är avisning av flygplan, halkbekämpning av bansystemet och 

påfyllning av drivmedelhantering, aktiviteter som påverkar flygplatsens mark och 

utsläpp till vatten (Naturvårsverkets Miljöhandbok, 2008).  
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Flygplatsen främsta miljöproblem är dock påverkan på dess omgivning, så som 

utsläpp till luft och buller (Skövde flygplatsbolag AB, 2009). Därför har 

examensarbetet valt titta närmare på och beskriva de aktiviteter som påverkar 

flygplatsens miljö negativt. Aktiviteterna är beskrivna utifrån studiebesök, 

observationer, dokumentation och ostrukturerade intervjuer genomförda på Skövde 

flygplats.  

 

Hur utförs avisning idag? 

När en flygplanskropp utsätts för is, snö eller båda, besprutas flygplanet med en 

vätska. Avisning utförs för att det inte ska bildas någon is på flygplanskroppen. 

Avisning utförs under det att flygplan taxas ut och under den första delen av 

flygningen som sker i moln (Transportstyrelsen, 2009). 

 

Avisning av flygplan på Skövde flygplats genomförs på spolplattan med hjälp av ett 

avisningsfordon. Spolplattan är lokaliserad i anslutning till terminalbyggnaden på 

baksidan mot flygfältet (se situationsplan bilaga 2). Sommartid dräneras spolplattan 

direkt ut i dagvattensystemet. Under vintertid, då avisning av flygplan kan 

förekomma, dräneras spolplattan om från dagvatten- till spillvattennätet. 

Avstängningsventiler i marken sköter denna omkoppling (se situationsplan bilaga 2) 

(Skövde kommun, 2008). Som avisningsmedel används monopropylenglykol. 

Förbrukningen på Skövde flygplats under 2008 uppgick till mindre än en liter.  

 

Hur genomförs halkbekämpning idag? 

Börje Larsson, fälthållningschefen ansvarar för att bansystemet går att starta och landa 

på. För att garantera flygsäkerheten krävs en omfattande fordonspark anpassad för 

både sommar- och vintertid. Vid skötsel av landningsbanan på sommaren används 

framförallt en sop- och blåsmaskin, samt en gräsklippare. Vintertid fordras en större 

arbetsinsatts från personal, eftersom temperaturerna är skiftande. De fordon som 

används vintertid är snöslungan och sandbilen som strör varm sand på landningsbanan  

(Skövde kommun, 2008). 

 

Sandbilen är en lastbil som är utrustad med en cistern på flaket. Cisternen är fylld med 

varm sand. Den varma sanden strös sedan ut längs landningsbanan i syfte att hålla is 

och snö borta. Sanden hämtas från en annan cistern på flygplatsområdet och körs 

sedan till driftbyggnaden där lastbilen parkeras inomhus för att hålla sanden varm. 

I flygplatsens miljörapport, 2008 står det: ”Ur flygsäkerhetssynpunkt krävs dock att 

två alternativa halkbekämpningsmetoder finns tillgängligt på anläggningen, därför 

finns en beredskap för halkbekämpning med kaliumacetat på anläggningen.”  (Skövde 

kommun, 2008).  

 

År 2008, användes endast varm sand för halkbekämpning av flygplatsens land och 

startbana. Från och med år 2000 får Urea inte användas. Flygplatsen har dock inte 

använt Urea sedan år 1999. Istället används i första hand varm sand och i andra hand 

kaliumacetat (Clearway 1). Flygplatsen använde cirka 80 ton varm sand enligt 2008 

års miljöredovisning. Men om klimatet blir besvärligt tvingas flygplatsen använda 

kemikalien Clearway. 
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Hur fungerar flygplatsens drivmedelhantering? 

Skövde kommun äger idag drivmedelsanläggningen, som de har förvärvat under våren 

2009 av Air BP. PREEM, enligt Skövde kommuns drivmedelsavtal levererar 

flygbensin och flygfotogen till flygplatsens egen drivmedelsdepå för mellanlagring. 

Drivmedlet fördelas sedan ut med hjälp av två mindre tankstationer till flygplanen 

(Skövde kommun, 2008). 

 

På flygplatsen finns en tankanläggning med två stycken separata cisterner. Den ena 

cisternen förser flygplatsens interna servicefordon med diesel. I den andra tanken 

förvaras Clearway. PB Kemi står idag som leverantör av Clearway (Skövde kommun, 

2008). Skövde flygplats erbjuder kunder att tanka sina flygplan med JET A1 

(Miljörapporten 2008). Mindre flygplan med en kolvmotor använder sig av 

flygbensin, Aviation Gasoline 100 Octane Low Lead (Avgas 100LL), oftast med en 

tillsatts av bly. På flygplatsen finns även ett helt blyfritt alternativ av flygbensin, 

Avgas 91/96 UL. Det finns också tankningsanläggning för diesel och bensin till 

markbundna fordon på flygplatsen (Skövde kommun, 2008). 

 

Halkbekämpningsmedlet kaliumacetat förvaras i en 12 m
3
 cistern som finns placerad 

utomhus, öster om driftbyggnaden. Avisningsmedlet monopropylenglykol förvaras på 

fat i kemikalieskåp inomhus. Civila jetflygplan använder flygfotogen, JET A1 som 

drivmedel, men miltära jetflygplan använder ett annat drivmedel som heter MC 75. 

Militärens jetflyg bränsle är snarlikt flygfotogenet JET A1. Samtliga cisterner för 

drivmedel och bränsle är invallade. 

 

Utsläpp till mark, vatten och luft 

De rutinerna på flygplatsen som går att kopplas till utsläpp i mark och vatten är 

avisning av flygplan och tvättning av fordon, drivmedelshantering och 

halkbekämpning. De mest förekommande orsakerna är spill vid drivmedelshantering, 

för att undvika detta följer verksamheten fastställda rutiner för hantering. Avisning av 

flygplan sker alltid på spol- och tvättplattan och därför fångas spill och restprodukter 

upp av ett filter innan det leder ut i mark och vattentäkter. Allt detta för att intyga att 

flygplatsens kemikalieanvändning inte påverkar flygplatsens externa miljö och 

omgivning.   

 

Avfallshanteringen betraktas som så pass liten på Skövde flygplats att en 

källsorteringspolicy inte skulle minska flygplatsens negativa miljöpåverkan av avfall. 

För att minska påverkan på vatten och marker är Skövde flygplats sparsam med 

användningen av drivmedel, kemikalier och avloppsvatten (Skövde kommun, 2008). 

  

Avfallet från oljeavskiljaren vid tvätthallen tas omhand av Skaraborgs miljöhantering 

AB. Allt farligt avfall, förvaras på ett betryggande sätt skilt från övrigt avfall inomhus 

i väntan på borttransport. Spilloljor förvaras i slutna och invallade fat inomhus med 

påkörningsskydd. Genom att placera flygplatsens drivmedel på utsatta platser 

påverkas inte heller flygplatsens eventuella spill vid påfyllning av drivmedel. 

 

Utsläppen till luft är proportionellt med användning av flygplatsen, mer trafik innebär 

självklart fler utsläpp. När flygbränsle förbränns ökar även flygplatsens 

koldioxidutsläpp. I dagsläget används flygplatsen till stora delar av fritid och 

sportflyg. Under 2008 användes bara 18 % av antalet starter och landningar på 

Skövde flygplats.  
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Hur genomförs avfallshanteringen? 

Det finns en återvinningsstation i form av ett antal gröna soppkärl i driftbyggnaden för 

avfall. Det icke farliga avfallet sorteras i följande fem fraktioner brännbart, plast, 

metall, glas och icke-brännbart. Konventionellt avfall till deponering omfattar till 

exempel av brännbart industriavfall. Avfallsförbundet Östra Skaraborg, fraktar bort 

cirka 12m
3 

ton per år ifrån Skövde flygplats. Avfallet placeras sedan på Skövde 

kommuns sopstation. 

 

Det konventionella avfallet, så som plast och metall, hämtas och tas omhand av 

Skaraborgs miljöhantering. Den sista typen av avfall som Skövde flygplats lämnar 

ifrån sig är, farligt avfall. Det farliga avfallet är Slam/vattenfas från oljeavskiljare och 

spolränna samt kvicksilverhaltiga lysrör. Slammet/vattenfas tas om hand av 

Skaraborgsmiljöhantering, som separerar vattnet ifrån oljan och därefter förbränner 

oljan. Lysrören skickas med intern transport till miljöstationen Risängen, för 

återvinning. 

 

Hur ser energianläggningen ut idag? 

Energiförbrukningen på en flygplats avgörs av lokalernas storlek, vad som behövs 

värmas upp eller kylas, banljus och övrig belysning. Energin kan komma från olja, flis 

eller pellets anläggning, el, fjärvärme, värmepumpar och bergvärme 

 

Enligt flygplatsens miljörapport, (2008) beskrivs energianläggningen idag som: 

”Verksamhetens karaktär gör det tyvärr svårt att i större skala utnyttja förnyelsebara 

energikällor”. Förbrukningen av eldningsolja ligger enligt miljörapporteringen på 

samma nivå år 2008 som 2007, det vill säga till 2,7m
3
 totalt på anläggningen. 

 

Förbrukning av el uppgick under 2008 till 494 0000 kWh och omfattas av 

uppvärmning, belysning av flygplatsen, kontorslokaler och verkstadsbyggnaden.  

Huvudbyggnaden och verkstadsbyggnaden ägs av Skövde kommun och värms upp 

med elpanna (alltså vattenburen elvärme). Hangaren som används av Kinnarp AB, 

värms upp enskilt med en pellets anläggning (Skövde kommun, 2008). 

 

Hur hanteras buller på Skövde flygplats? 

Bullret är oftast det mest påtagliga miljöproblemet i flygplatsens omgivning. Därför är 

det viktigt att flygvägssystemet utformas korrekt för att minska buller på flygplatsens 

närhet (Skövde Kommun, 2008).  

 

På en flygplats går det dela in bullret i olika kategorier 

 

 Överflygningar, när ett flygplan flyger över flygplatsen  

 Allmänna flygningar, som kan hänföras till privatflyg och flygklubbar.  

Provkörning av flygmotorer får inte ske nattetid mellan kl. 22.00 – 07.00, med 

undantag för start och landningar. Buller uppkommer även vid helikopterflygningar, 

motorkörningar, test av flygplansmotorer, samt varmkörningar av motorer. 

 

På Skövde flygplats har närliggande hus och bondgårdar utrustats med dubbla fönster 

och uppmätningar har genomförts, allt för att följa miljöbalkens restriktioner. Idag har 

Skövde flygplats även en öppen dialog med sin omgivning och närliggande grannar. 

Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp och reglera flygplatsens bullermätningar. 
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Fordonspark 

Skövde flygplats är utrustade med ett antal maskiner, se lista över fordonspark, bilaga 

4. Alla dessa fordon krävs för att uppfylla olika typer av funktioner på en flygplats. 

Fordonsparken anses föråldrad, dock finns utrustning för alla typer av väglag och 

syften. I det vardagliga arbetet används fordonen, de servas och underhålls, allt för att 

verka proaktivt mot oförutsedda händelser. Huvudansvar för fordonen på Skövde 

flygplats har, Börje Larsson och Staffan Eriksson (Skövde Kommun, 2008). 

 

Hur ser brand och räddningstjänsten ut? 

Brand- och räddningstjänstens yttersta uppgift är att rädda liv i samband med 

luftfartsolycka eller i närheten av flygplatsen. Flygplatsen har idag en brandbild på 

flygplatsen, utrustad med tillhörande utrustning för säker hantering av oförutsägbara 

händelser. Skövde flygplats har även brandutbildad personal på plats dagligen som 

servar och underhåller brandbilen. Övningar genomförs regelbundet på flygplatsen för 

att säkerställa att det inte tar för lång tid för räddningstjänsten att rycka ut. 

 

Brand- och räddningstjänsten är interagerad i flygplatsens operativa verksamhet. Det 

vill säga att brandpersonalen Staffan Eriksson, flygplatsbrandchef och Börje Larsson, 

driftschef har andra uppgifter utöver arbetsuppgifter inom räddningstjänsten. 

Idag finns det ingen officiell brandövningsplats, utan övning sker på olika platser på 

området (Skövde Kommun, 2008). 

 

I examensarbetets kapitel 5 ”Nulägesanalys” analyseras verksamheten och dess 

aktiviteter utifrån Naturvårdsverket och Luftfartsverkets bestämmelser. 

4.3 Nuvarande MLS 

Skövde flygplats har idag genomfört en miljödiplomering som är genomförd av 

Göteborgs stad. En miljödiplomering och dess innebörd finns beskriven i rapportens 

teoridel, avsnitt 3.4. I och med miljödiplomeringen har Skövde flygplats genomfört en 

omfattande miljöutredning, med hänsyn taget till Naturvårdsverkets miljöhandbok, 

(2008) direktiv för flygplansdrift. Med anledning av diplomeringen har flygplatsen 

utsett Börje Larsson till miljöansvarig och kemikalieansvarig person. Skövde flygplats 

använder sig idag av den genomförda miljödiplomeringen som ett förenklat MLS. 

 

Tekniska förvaltningen som ansvarar för flygplatsen, är också miljödiplomerad. I den 

tekniska förvaltningen ingår inte flygplatsdriften, men flygplatsbolaget och de som 

flyger.  

 

Idag arbetar flygplatsen efter sin miljödiplomering tillsammans med det 

flygplatsanpassade kvalitetsledningssystem QDHB. Att flygplatsen använder sig av 

kvalitetssystemet QDHB, finns beskrivet i flygplatsens årsredovisning. Målsättning 

med kvalitetsledningssystemet är att bidra till ökad säkerhet på flygplatsen och sänka 

kostnaderna för drift, underhåll och administration. 

 

I och med Skövde flygplats miljödiplomering har en miljöutredning utförts 

tillsammans med Göteborgs stad. Denna utredning följs upp årligen och 

informationen dokumenteras i en ny miljörapport. Nyckeltalen mäts årligen upp och 

jämförs sedan med flygplatsens föregående år, för att illustrera förändrig från år till år. 

Flygplatsens förbättringsarbete, utredning och nyckeltal följs sedan upp och matchas 

med Luftfartsstyrelsens författarsamling och föreskrifter för civil luftfart.  
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Nyckeltalen jämförs även med Naturvårdsverkets författarsamlig. Nuvarande MLS 

beskrivs av flygplatsens miljösamordnare som ett anpassat system format efter 

kommunen och flygplatsens behov. 

 

I och med miljödiplomeringen, utredningen och flygplatsens engagemang i 

miljöfrågor, har Skövde flygplatsen utformat och skapat en punkt för miljö på 

styrelsens sammanträden. Styrelsen på Skövde flygplats kallar med jämna mellanrum 

till sammanträden. I styrelsen ingår personer från Skövde flygplats, Skövde kommun, 

flygplatsens största kunder och politiker. Mötets fastställda dagordning ser ut enligt 

följande (Skövde flygplatsbolag AB, 2009). 

 

Tabell 4. Tabellen visar flygplatsens styrelses dagordning. 

1. Mötet öppnas 

2. Protokolljusteringar  

3. Godkännande av dagordning 

4. Ekonomisk redovisning  

5. Beslutsärenden  

6. Inkomna skrivelser  

7. Miljö 

8. VD-rapport 

9. Övriga frågor 

10. Nästa styrelsemöte 

 

Dagordningen visar att ämnet miljö, (punkt 7) har fått en egen punkt på 

sammanträdets dagordning.   

 

På denna punk på mötet diskuteras flygplatsens miljö från alla olika deltagares 

aspekter. Ämnet miljö tillfördes till flygplatsens dagordning efter att flygplatsen 

genomflört en miljödiplomering. Flygplatsens avsikt med miljöpunkten, är att 

diskutera och följa upp det dagliga miljöarbetet. Incidenter, klagomål från 

omgivningen och förbrukning av miljöfarligt material tas upp och diskuteras med 

styrelsen. Skövde flygplats har idag inga andra utarbetade rutiner, utbildningar, 

utredningar, ansvarsfördelningar eller dokument kring flygplatsens nuvarande MLS. 
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5 Nulägesanalys 

Kapitlet analyserar Skövde flygplats verksamhet och MLS utifrån observationer, 

studiebesök, ostrukturerade intervjuer och dokumentation. Analysen grundar sig på 

examensarbetets nulägesbeskrivning tillsammans med rapportens teoristudie.  

5.1 Analys av Skövde flygplats 

I föregående kapitel ”Nulägesbeskrivning”, beskrevs Skövde flygplats verksamhet 

och MLS. Under examensarbetets gång har flygplatsens praktiska arbete jämförts med 

flygplatsbolagets dokumentation. Studien visar på olikheter, otydligheter, felaktig och 

bristfällig information och dokumentation. Det kan dels bero på flygplatsens storlek 

och på att flygplatsen är en komplext och svårbeskriven verksamhet. Det har medfört 

att studenterna har ägnat en stor del åt att beskriva Skövde flygplats verksamhet. I 

vissa fall har det därför varit svårt att följa upp och jämföra flygplatsens verksamhet, 

miljöarbete och aktiviteter med flygplatsens dokumentation.  

 

Nulägesbeskrivningen i examensarbetet visar att Skövde flygplatsen idag är en 

småskalig verksamhet. Nulägesbeskrivningen och dokumentstudien visar även att 

rutiner och flygplatsens verksamhet överensstämmer och efterföljer, Luftfartsverket, 

Luftfartstyrelsens och Naturvårdsverkets miljöhandbok, (2008) krav och 

förväntningar. Idag finns de viktigaste nyckeltalen, aktiviteterna och rutinerna 

nerskrivna i dokumentation som till exempel årsredovisningar och miljörapporter. 

Men ofta är denna dokumentation föråldrad och skiljer från arbetet på flygplatsen och 

dagens verklighet och organisation.  

 

Till exempel har olika personer under examensarbetets gång förklarat flygplatsens 

verksamhet olika. Därför har examensarbetet haft svårigheter i att beskriva 

flygplatsens verksamhet och MLS. Flygplatsens miljöansvarige, Börje Larsson 

beskriver även Skövde flygplats under ett av studiebesöken som, att det mesta arbetet 

på flygplatsen löser de som arbetar på flygplatsen utan förutbestämda rutiner.  

För att ännu tydligare beskriva verksamheten och samtidigt uppnå examensarbetets 

delmål att beskriva Skövde flygplats verksamhet, analyseras observationer och 

dokumentstudien i föregående kapitel utifrån de beskrivna aktiviteterna.  

 

Avisning av flygplan 

Enligt transportstyrelsen bestämmelser för avisning av flygplan, finns följande 

vägledning, ”Ett flygplan som under parkering eller flygning har belagts med snö, 

rimfrost eller is ska avisas före flygning. Flygplanet ska vara fritt från frusna 

avlagringar före start”. Avisning utförs för att det inte ska bildas någon is på 

flygplanskroppen. Avisning utförs under det att flygplan taxas ut och under den första 

delen av flygningen som sker i moln  (Transportstyrelsen, 2009). 

 

För att säkerställa att flygplanet inte bär på någon is under starten så placeras en varm 

avvisande glykolblandning på flygplanet, i syfte att ta bort isen. Efteråt placeras en 

tjockare vätska på flygplanet. Vätskan flyger sedan av när första delen av flygningen 

är klar. I nästa etapp av flygningen landningen, har flygplanen själva system för att 

hålla isen borta med hjälp uppvärmning, besprutning med sprit och varmluft ifrån 

motorerna. Varmluften blåser sedan mot flygplanskroppen under landningsmomentet 

(Transportstyrelsen, 2009). 
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Enligt Naturvårdsverkets miljöhandbok, (2008) har dessa metoder använts i flera års 

tid, med goda resultat. Det pågår dock forskningsarbete kring avisning av flygplan då 

marknaden ställer förnyade krav på vätskornas egenskaper och miljöpåverkan. 

Avisning av flygplan är en viktig del i flygplatsens arbete, eftersom det är viktigt att 

flygplanen avisas på rätt sätt. Flygplanen måste uppfylla de aerodynamiska 

egenskaperna som blivit bestämda vid certifieringen av flygplanets typ. Piloterna 

håller den hastighet i starten som tillverkaren fastställt för att det tjockare 

avisningsmedlet ska blåsa av (Naturvårsverkets Miljöhandbok, 2008). 

 

Uppsamling med sopsug eller dylikt skall ske av minst 80 % av markspillet av 

avisningsmedel när förbrukningen av sådant medel överstiger 3 m
3
 per år, mätt i 

koncentrerad mängd. Under 2008 förekom därför inget markspill på Skövde flygplats 

och utsläppen behövde därför inte samlas upp med sopsug eller motsvarande teknik 

(Naturvårsverkets Miljöhandbok, 2008). 

 

Hur utförs halkbekämpningen idag? 

Banan halkbekämpas för att man vill uppnå tillräckligt med friktion mellan banan och 

flygplanet. Vintertid används plogbilar och sop- och blåsmaskiner för ta bort snö från 

banan. Vid halka kan man använda sig av fordon utrustade med stålborstar och 

blåsystem. Men det finns också andra sätt att bekämpa halka, så som sand och 

kemikalier (Skövde kommun, 2008) 

 

Vanligtvis används Urea, acetat- eller formiatbaserade medel på flygplatsen. Urea kan 

användas ner till cirka -6° Celsius, men vid lägre temperaturer krävs andra åtgärder. 

Istället går det att använda flytande kaliumacetat eller kaliumformiat, men inte då 

tjockare is har bildats på banan. Vid tjockare is är det lämpligt att använda Urea eller 

så kallade fasta halkbekämpningsmedel. Regelbunden användning av kemikalier kan 

ge skador på banan för känsligare flygplans typer. Sanden som används kan också 

orsaka skador på flygplanets motorer. Skövde flygplats försöker därför vintertid 

bedöma väderleken och hitta en balans mellan miljön och säkerheten på flygplatsen 

(Skövde flygplatsbolag AB, 2008). 

 

Eftersom Skövde flygplats använder sig av varm sand som vid halkbekämpning, 

bidrar inte halkbekämpning till någon negativ miljöpåverkan, mer än själva 

uppvärmningen och energiförbrukningen det kräver.  (Skövde kommun, 2008). 

Hämtade villkor för bansystemet ifrån: (Naturvårsverkets Miljöhandbok, 2008). Varm 

sand eller kaliumacetat (Clearway 1), används som halkbekämpningsmedel. Fram till 

år 2000 fick flygplatsen använda sig av urea för halkbekämpning. Med förutsättning 

att andra metoder inte är förenliga med flygens säkerhet (Skövde kommun, 2008).  

Clearway är en relativt skadlig och stark kemikal. Skövde flygplats har dock inte 

behövt använda sig av Clearway under 2008 och 2009  (Skövde flygplatsbolag AB, 

2008). Därför utförs idag halkbekämpningen på Skövde flygplats på ett 

miljöfördelaktigt sätt. 
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Hur genomförs drivmedelspåfyllningen? 

Cisterner för drivmedel, bränsle och avisningsmedel skall vara invallade. 

En drivmedelsdepå för tre tankar med flygfotogen (JET A) och flygbensin (AVGAS 

100 LL) ligger inom en gemensam betonginvallning. En tank för flygbensin (91-96) 

är placerad i en egen betonginvallning. En tank med diesel till arbetsfordon och en 

tank med eldningsolja finns även de invallade (Naturvårsverkets Miljöhandbok, 

2008).  

 

I rapport för periodisk besiktning 1999-05-17, hänvisas till anteckningar från 

tillsynsbesök 1995-08-09, att Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelar att ingen 

invallning behövs för avisningsmedlet (Skövde Kommun, 2008). Skövde flygplats har 

beaktat hänsynsreglerna i miljöbalken genom att implementera skyddsåtgärder. Till 

dessa åtgärder hör invallning av tankar och cisterner av betong, regelbunden kontroll 

av oljeavskiljare och installerade larm till oljeavskiljaren. Rutiner finns även 

framtagna från år 1998, för att förhindra att miljögiftigt avfall släpps ut i vatten och 

marker. Vid ett eventuellt flygplanshaveri eller fel vid tankning av flygplan (Skövde 

Kommun, 2008).  

 

Utsläpp till mark, vatten och luft 

Idag står flyget för cirka 4-5 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. 

Flygmotorer släpper även ut, kolväten, kolmonoxid, svaveloxid, fossilt bränsle och 

kväveoxider vid förbränning (Luftfartsverket, 2009).  Sportflyg och klubbverksamhet 

stod för nästan 90 % av trafiken på flygplatsen. Flygplatsen använde cirka 18 % av 

sitt godkända antal av starter och landningar år 2008. 

 

Avfallshantering 

Miljöfarligt avfall skall förvaras i slutna kärl under tak i avvaktan på borttransport. 

Det farliga avfallet som regelbundet uppkommer i verksamheten utgörs främsta av 

nickelkadmiumbatterier, lysrör, spillolja från verkstad, slam/vattenfas från 

spolplattans (tvätthallens) och oljeavskiljare. Det omfattar även sporadiskt 

förekommande avfall från verkstaden som oljefilter och blybatterier (bilbatterier) 

(Naturvårsverkets Miljöhandbok, 2008).  

 

Naturvårdsverket har tagit fram fem principer för avfallshantering (Naturvårsverkets 

Miljöhandbok, 2008). 

 

 Minska det farliga avfallet och mängden av det i förebyggande syfte. 

 Ta bort avfall som innehåller ämnen som är hälso- och miljöstörande. 

 Lägg större vikt vid återvinning, använd avfallet som en resurs. 

 En låg negativ miljöpåverkan vid avfallshantering är viktigt för nå resultat. 

 De avfall som uppkommer på en flygplats består mestadels av farligt avfall, 

det vill säga: kemikalirester, lösningsmedel, spillolja, rester från 

avisningsmedel, förorenat vatten från brandövningar och avfall från 

restauranter/lunchrum. 

Idag följer flygplatsen, Naturvårdsverkets miljöhandbok och därför skapar 

flygplatsens avfallshantering samma avfall som vilken annat företag som helst. 
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Brand och räddningstjänst 

Även vid brand inom flygplatsområdet ska personalen ingripa (Luftfartens 

kunskapsunderlag). Insatstiden är 90 – 120 sekunder efter larm för brand- och 

räddningstjänsten. Då ska räddningspersonal infinna sig inom flygplatsens närområde. 

Kraven på brand- och räddningstjänstens personal, skiljer sig mellan flygplatsers 

storlek, Det beror också på vilken typ av verksamhet som bedrivs samt vilken kategori 

av flygplan som används (Skövde kommun, 2008). 

 

Ambulans-, räddnings- och beredskapsflyg samt miltärt flyg får bedrivas i den 

omfattning sökande efter personer har efterfrågats. Det får dock inte omfattas av 

begränsning med avseende på flygvägar, flygplanstyper och tid som föreskrivs i 

beslut för övrigt flyg (Naturvårsverkets Miljöhandbok, 2008). 

 

Flygbuller 

Enligt Naturvårdsverkets miljöhandbok, (2008), definieras buller som: ”Ett oönskat 

ljud”. Det finns olika sorts buller, vissa sorten är störande buller och andra sorten är 

skadligt buller. Det så kallade samhällsbullret är ett miljöproblem och påverkar 

människors omgivning negativt. Men det är inte bara människor som störs av och tar 

skada av bullret, framförallt är fåglar känsliga och påverkas negativt vid för mycket 

buller. 

 

Det är upp till flygplatsen att utforma inflygningen och målet är att minimera 

omgivningens störning. Normalt försöker dessa utformas för att undvika inflygningar 

över tätbebyggelse. Diverse bullerundersökningar har genomförts på Skövde flygplats 

samt åtgärder på byggnader i flygplatsens omgivningar för att undvika onödigt buller. 

Utredningar och åtgärder mot buller från flygverksamheten är genomförda och 

avslutade. Under 2008 inkom inga klagomål rörande buller från verksamheten 

(Skövde kommun, 2008). Och idag har Skövde flygplats en öppen dialog med 

närmaste grannar varje år som följs upp och dokumenteras i flygplatsens årliga 

miljörapport. 

 

Flygplatsens verksamhet 

De redovisade aktiviteterna på Skövde flygplats är de aktiviteter som finns beskrivna i 

flygplatsens dokumentation. Dock är dokumentationen svårtillgänglig och ibland 

väldigt dåligt uppdaterad. Ofta dokumenteras bara det nödvändiga kraven som krävs 

av Skövde flygplats för att bedriva flygplatsverksamheten. Utöver de nödvändiga 

mätvärdena och kraven på Skövde flygplats finns väldigt lite information och 

dokumentation kring flygplatsen.  

5.2 Nuvarande MLS 

I dagsläget uppfyller Skövde flygplatsen samtliga mätvärden och krav som framförts i 

rapportens, nulägesbeskrivning 4.2 och analys 5.1. Genom att årligen redovisa 

mätvärden i miljörapporter, godkänner miljökontrollanter från Göteborgs stad, 

Luftfartsverkets och Naturvårdsverket att flygplatsen motsvarar krav och förväntning 

för civil luftfart och för att få kallas miljödiplomerad. 

 

Som beskrivit finns en rad olika aktiviteter på Skövde flygplats. Aktiviteter som 

lämnar avfall efter sig och förbrukar energi. Genom att kartlägga flygplatsens 

aktiviteter kan miljöpåverkan delas in i direkta och indirekta miljöproblem.  
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Med direkt miljöpåverkan menas, miljöproblem som orsakas till följd av flygplatsens 

verksamhet. Skövde flygplats påverkar idag sin omgivning i mycket lite utsträckning. 

Dels på grund av att flygplatsen är placerad utanför tätbebyggda områden samt att 

verksamheten är i dagsläget extrem småskalig. De direkta miljöpåverkningarna är 

framförallt buller. I rapportens nulägesanalys avslöjas dock att flygplatsen inte haft 

några klagomål de senaste två åren.  

Andra exempel på direkta miljöproblem är avfall och uppvärmning av lokaler. Idag 

fungerar avfallshanteringen som beskrivits i kapitel 4 och 5. Det finns inga planer på 

att förändra denna strategi till en effektivare källsorteringspolicy eftersom flygplatsens 

miljöavfall är extremt småskalig och vanlig. Idag finns inte heller några andra 

uppvärmningsalternativ eller planer på att installera eller införa ett miljövänligare 

alternativ.  

 

Indirekt miljöpåverkan är till exempel miljöproblem som indirekt kan kopplas till 

flygplatsens aktiviteter och existens. Ett indirekt miljöproblem kan till exempel vara 

att, på grund av flygplatsens verksamhet innehåller fisk i en närliggande sjö höga 

halter av bly. Eftersom flygplatsens utsläpp inträffar till störst del vid förbränning av 

fossila bränslen. Flygplatsen har utarbetade rutiner för att förhindra indirekta utsläpp 

av kemikalier och andra skadliga ämnen. Idag utförs till exempel halkbekämpning 

med hjälp av varm sand, inställt för giftiga kemikalier. Skövde flygplats har även 

installerat lås i brunnar för att förhindra att miljöfarliga kemikalier läcker ut i 

dagvattnet. Idag finns inga tecken på att flygplatsen påverkat flygplatsens externa 

miljö på grund av utsläpp till vatten och närliggande marker.  

 

Under observationer i form av studiebesök, beskrivs nuvarande MLS som ett anpassat 

system format efter kommunen och flygplatsens behov. Ledningen av flygplatsen är 

insatt, informerad och har förstått vikten av ett proaktivt miljöarbete. De är även 

intresserade av att utveckla och förbättra dagens system, vilket har avspeglat sig på 

arbetet under projektets gång. Genom att skapa en punkt till styrelsens sammanträden 

skapas en naturlig uppföljning och informationsspridning kring flygplatsens MLS. 

Samtliga inblandade kan vara med och påverka och ta del av flygplatsens MLS. 

 

Enkelheten i dagens MLS och arbetsätt är en av flygplatsens största fördelar. Med ett 

enkelt system, offentligt för alla, kan även ny personal snabbt ta till sig information 

och skapa sig förståelse för arbetsrutiner och ansvar. En annan fördel med ett relativt 

enkelt MLS är låga kostnader och att skötseln är relativt enkelt, till skillnad från om 

flygplatsen skulle vara certifierad, eller registrerad till en standardorganisation som till 

exempel, ISO och EMAS (Ammenberg, 2008).  

 

Idag grundar sig Skövde flygplats MLS på flygplatsens genomförda 

miljödiplomering. I dagens miljödiplomering och MLS genomförd av Göteborgs stad, 

saknas dock information och dokumentation och delar som miljöpolicy, miljöplan 

med tillhörande miljömål, utbildning, en komplett inventering och inköpsrutiner. Idag 

har Skövde flygplatsen fastställt en miljöansvarig på flygplatsen, Börje Larsson. 

Flygplatsens miljöansvarige har dock fler ansvarsområden än flygplatsens miljö.  

 

I nästa kapitel ”Slutsats och diskussion” lyfter studien fram examensarbetets 

”Nulägesbeskrivning”, ”Nulägesanalys” och ”Teoristudie” för att uppnå studiens 

delmål att ge flygplatsen förslag på förbättringar.  Med ett antal åtgärder kan sedan 

dagens MLS kompletteras till ett komplett MLS.
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6 Slutsats och diskussion 

I det avslutande kapitlet förenas studiens teoretiska och empiriska material. Kapitlet 

inkluderar även ett antal rekommendationer till Skövde flygplatsbolag. Kapitlet 

avslutas sedan med en diskussion kring studiens helhet och resultat. 

6.1 Slutsats  

Syftet med examensarbetet har varit att beskriva Skövde flygplats verksamhet, samt 

att utreda flygplatsens nuvarande miljöledningssystem (MLS). Därför har studien 

undersökt som ett delmål vilka förutsättningar flygplatsen arbetar utifrån idag. Studien 

har även försökt att beskriva flygplatsens verksamhet och MLS. Under studiens gång 

har det nuvarande MLS analyserats och rutiner kring flygplatsens miljöarbete har 

dokumenterats. Nedan följer slutsatser, rekommendationer samt diskussion kring 

resultatet. 

 

För att uppfylla examensarbetets första delmål att beskriva Skövde flygplats 

verksamhet, har studien genomfört ett antal studiebesök ute på flygplatsen. Eftersom 

examensarbetet valt att genomföra en dokumentstudie kring flygplatsen 

verksamhetsbeskrivning har examensarbetets validitet ökat. Genom att prata med flera 

olika aktörer så som, Skövde kommun, flygplatsens VD, flygplatsens anställda och 

Skövdes Tekniska förvaltningen har en tydligare bild skapat kring flygplatsen som 

verksamhet. Dokumentation har sedan jämfört med observationer, ostrukturerade 

intervjuer och rundvandringar på flygplatsen. 

 

Dokumentstudien visar att Skövde flygplats idag beskrivs olika på olika platser i 

verksamheten och i dokumentation. Verksamhetsbeskrivningen stämmer inte överens 

i teori och praktik. Idag sköts flygplatsen av de anställda som inte är tillräckligt insatta 

i vad som egentligen är skrivet kring flygplatsen. Enligt rapportens teoridel skapar ett 

komplett MLS en ökad förståelse bland de anställda. Det ger även ledningen, 

styrelsen och all annan berörd personal insikt om vad som behöver förbättras, samt 

hur flygplatsen fungerar och bedrivs idag.  

 

För att uppfylla och beskriva Skövde flygplats nuvarande MLS har examensarbetet 

först samlat information och teori om MLS. Det har framförallt genomförts för att 

kunna beskriva flygplatsen nuvarande MLS, samt för att ge förslag på förbättringar.  

 

Studien har visat att ett komplett MLS ska innehålla sju delar. Skövde flygplats 

nuvarande MLS saknar idag miljöpolicy, detaljerade och mätbara miljömål, en 

miljöplan, utarbetade uppföljningar och förbättringar av nuvarande MLS samt rutiner 

för att uppnå ständiga förbättringar. Skövde flygplats har dock ett engagemang hos 

ledningen eftersom de är intresserade av att förändra dagens verksamhet och MLS. 

Flygplatsen har även genomgått mindre detaljerad miljöutredning för att följa upp att 

flygplatsen följer de restriktioner som krävs för att bedriva flygverksamhet. 

 

Examensarbetets studie har visat att dokumentation och information saknas även inom 

flygplatsens miljödiplomering. Skövde flygplats saknar en utförlig miljödiplomering, 

miljöpolicy, miljöplan med miljömål, miljöutbildning, kemikalieinventering samt 

inköpsrutiner. 
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6.2 Rekommendationer 

Som ett första steg rekommenderar vi att Skövde flygplats använder sig av rapportens 

nulägesbeskrivning som förslag till att beskriva flygplatsens verksamhet. Denna 

dokumentation kan användas till nästa års version av årsredovisning och 

miljöredovisning. Rapportens företagsbeskrivning kan till exempel använda till 

flygplatsens nuvarande hemsida, http://www.skovdeflygplats.se/. Syftet med att sprida 

information kring flygplatsen är att skapa en tydligare bild av flygplatsens 

verksamhet. Eftersom den i dagsläget uppfattas och beskrivs olika av olika personer i 

verksamheten. 

 

Hitintills har endast en miljöutredning, 2008 genomförts på Skövde flygplats. 

Flygplatsen skulle därför behöva förnya och förbättra den nuvarande 

miljöutredningen. Genom att flygplatsen använder delar av rapportens 

nulägesbeskrivning och dokumentation, kan den sedan kompletteras. 

Miljöutredningen bör sedan diskuteras och spridas på nästa styrelsemöte. Studien har 

även visat att utredningen bör finnas väl tillgänglig för all berörd personal, både inom 

och utanför Skövde flygplats.  

 

Som beskrivits i rapporten saknas delar av det som i dagsläget kallas för Skövde 

flygplats MLS. De resterande delarna av MLS kan skapas med hjälp av rapportens 

utarbetade teoriavsnitt ”Vilka delar ingår i ett miljöledningssystem?” kapitel 3.2. 

Därför föreslår examensarbetet att rapportens teoristudie 3.2  används för att 

komplettera flygplatsens nuvarande MLS.  Genom att skapa och komplettera 

flygplatsens nuvarande MLS med de 7 stycken olika delmomenten, kan flygplatsens 

verksamhet och beskrivning av verksamhet även förbättras. Genom att skapa tydlig 

information och dokumentation tillsammans med de som arbetar på flygplatsen, 

skapas en tydligare verksamhet. Därför föreslår examensarbetet att 

verksamhetsbeskrivningen tillsammans med rapportens ”Nulägesanalys” används och 

kompletteras för att utförligt och korrekt beskriva Skövde flygplats.  

 

Utifrån flygplatsens förutsättningar och nuläge har studien beskrivit nuvarande MLS. 

Kunskap kring MLS har under studiens gång hämtats och dokumenterats i rapportens 

teoridel. I rapportens första teoriavsnitt finns beskrivet vilka delar som ingår i ett 

komplett MLS. Följande fem stycken delar saknas idag i Skövde flygplats MLS 

(Termén, 1999). 

 

 Miljöpolicy 

 Miljömål 

 Miljöplan 

 Uppföljning samt utvärdering 

 Ständiga förbättringar 

Genom att involvera och utforma styrdokument tillsammans med berörd personal 

integreras och implementeras information på samma gång. Dagens arbetssätt på 

Skövde flygplats har skapats av de anställda, samtidigt som dokumentation och 

utredningar genomförts från toppen av verksamheten. Kommunikationen mellan de 

som arbetar på flygplatsen, Skövde kommunen, flygplatsens kunder och ledningen på 

flygplatsen behöver därför förbättras.  

 

http://www.skovdeflygplats.se/
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Halmstad flygplats har en bra grund för hur en miljöpolicy kan se ut, se bilaga 4. 

Eftersom miljöpolicyn innehåller de krav och förväntningar som dokumenterats i 

examensarbetets beskrivning av en miljöpolicys innehåll, se 3.2.2. Vi anser att Skövde 

flygplats bör skapa ett liknande dokument, dock bör Skövde flygplats miljöpolicy 

kompletteras med mätbara miljömål. Studien visar även att miljöpolicyn bör 

publiceras bland de anställda, i årsredovisningar och på hemsidan samt placeras på 

flygplatsens och kommunens hemsida. 

 

Utifrån miljöpolicyn bör flygplatsen sedan utforma miljömål. Vi rekommenderar att 

miljömål skapas i två olika led, övergripande och detaljerade. Kravet på ett detaljerat 

miljömål är, att de ska vara mätbara och tidsbestämda. Vi vill att flygplatsen arbetar 

aktivt med målen och använder dem som drivkraft för förändring, eftersom det är 

nyckeln till att uppnå ständiga förbättringar. Miljöpolicyn kan skapas med hjälp av 

förbättringsverktyget PDCA – cykeln, för att försäkra sig om att utvecklingen av 

flygplatsens miljöpolicy aldrig avstannar. Det är även viktigt att de framtagna 

nyckeltalen, har uppmäts på ett enhetligt sätt. Eftersom de ska jämföras med tidigare 

värden för att åskådligöra förändring. Genom att konkretisera mål på ett tydligt sätt 

skapas goda förutsättningar för uppföljning av huruvida målen har uppnåtts. 

 

Med hjälp av en väl utformad miljöpolicy och mätbara miljömål, kan sedan 

flygplatsen skapa en anpassad miljöplan. Vad en miljöplan ska innehålla finns att läsa 

om i rapportens teoriavsnitt, 3.2.3. Uppföljningsarbetet av det nya MLS behöver 

sedan kompletteras och utformas, så att det som hitintills har dokumenterats även 

skrivs under av all berörd personal. Idag finns informationen och dokumentation kring 

Skövde flygplats MLS att hämta från många olika platser och personer inom 

verksamheten. Skövde flygplats saknar idag ett utarbetat system som beskriver vilka 

aspekter som flygplatsen behöver arbeta vidare med. 

 

Examensarbetets resultat visar att Skövde flygplatsen behöver komplettera och 

utarbeta alla delmoment som ingår i ett fullständigt MLS. Studien har även visat att 

flygplatsen redan borde ha utformat och dokumenterat dessa delmoment i och med 

den godkända miljödiplomeringen 2008, genomförd av Göteborgs stad.  

 

I dagsläget är flygplatsen miljödiplomerad, men enligt rapportens analysdel saknas 

stora delar av miljödiplomeringens information och dokumentation. Vi 

rekommenderar därför att Skövde flygplatsen, utöver de övriga delmomenten som 

ingår i ett MLS ovan, även utformar och dokumenterar tydliga riktlinjer för: 

  

 Miljöutbildning 

 Kemikalieinventering 

 Inköpsrutiner 

I dagens pressade ekonomiska läge är det lättare för företag att gradera miljöfrågor 

lägre, för att istället arbeta med andra typer frågor. Detta beror framförallt på att det är 

extremt svårt att hitta en korrelation mellan en ökad försäljning, lönsamhet eller andra 

positiva ekonomiska aspekter till ett miljöarbete. Eftersom i princip allt miljöarbete 

kostar, behövs också en motivering till kostnaden, i förhållande till det mervärd 

företaget skapar sig.  

 



Slutsats och diskussion 

46 

 

Under studiens gång beskrevs standardiserade MLS så som ISO och EMAS. Studiens 

undersökning rekommenderar idag inte flygplatsen att ansluta sig till någon 

standardorganisation. Det gör vi dels på grund av organisationens storlek, arbetets 

omfattning och kostnader vägda mot flygplatsens fördelar. Vi rekommenderar 

flygplatsen att sprida den information som finns dokumenterad kring 

flygverksamheten. Vi rekommenderar även att Skövde flygplats kompletterar de 

övriga delarna i sitt nuvarande förenklade MLS.  

 

Genom att använda den nuvarande miljödiplomeringen tillsammans med de 

kompletterande delarna skapar flygplatsen en bättre verksamhetsbeskrivning och 

struktur. Vi tycker även att Skövde flygplats bör överväga att genomföra en om-

diplomering efter det att flygplatsen kompletterat de övriga ingående delarna i sitt 

nuvarande MLS. Examensarbetets teoriavsnitt kring förenklade MLS, visar att 

samtliga delar som ingår i en miljödiplomering. Teoristudien indikerar brister i den 

nuvarande miljödiplomeringen, följande dokument och information saknas 

(Göteborgs Stad, 2008): 

 

 Miljöpolicy 

 Miljöplan med miljömål 

 Miljöutbildning 

 Kemikalieinventering 

 Inköpsrutiner 

Vid om-diplomering gäller även dessa punkter. 

 

 Skriftlig uppföljning och miljöberättelse 

 Uppföljande utbildning 

Följande information och dokumentation saknas i Skövde flygplats nuvarande 

miljödiplomering. Genom att komplettera dagens miljödiplomering med dessa 

punkter formas ett komplett MLS. Det kommer att medföra att ansvarsfördelning 

förändras och förbättras samtidigt som personalen på flygplatsen känner sig 

motiverad, eftersom de kan vara med och påverka sitt vardagliga arbete.  

 

Vi rekommenderar därför att Skövde flygplats nuvarande MLS kompletteras av 

ledningen i samförstånd med de anställda. När Skövde flygplats sedan har 

kompletterat flygplatsens bristande delar, miljöpolicy, miljöplan med tillhörande 

miljömål, miljöutbildning, kemikalieinventering, inköpsrutiner, kan flygplasten sedan 

påbörja de punkter som krävs vid om-diplomering, skriftlig uppföljning, 

miljöberättelse och uppföljning av utbildning.  

Studien har även visat att flygplatsen bör behålla Börje Larsson som flygplatsens 

miljöansvarige. Dock har studiens teori beskrivit att flygplatsen bör utse en person 

som enbart arbetar med miljöfrågor på Skövde flygplats, eftersom det är lätt att i 

dagsläget flytta ämnet åt sidan för andra arbetsuppgifter.  
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Vi anser därmed att examensarbetets syfte har uppnåtts, att beskriva Skövde flygplats 

verksamhet, samt att utreda flygplatsens nuvarande miljöledningssystem (MLS). 

 

För att uppnå examensarbetets syfte har följande delmål skapat och redovisats under 

examensarbetets gång. 

 

1. Beskriva Skövde flygplats nuvarande mark- och luftbundna verksamhet, 

utifrån dokumentation, intervjuer, observationer och studiebesök. 

2. Genomföra en nulägesanalys av flygplatsens miljöpåverkan och beskriva 

vilka delar som ingår i ett miljöledningssystem (MLS)? Samt vilka utarbetade 

MLS som finns på marknaden idag?  

3. Kartlägga nuvarande MLS och identifiera brister som flygplatsen behöver 

arbeta vidare med. Samt ge förslag på förbättringar till flygplatsens 

verksamhet och MLS. 

6.3 Diskussion 

Studien visar att Skövde flygplatsen har goda förutsättningar att införa ett komplett 

MLS, med hjälp av examensarbetets rekommendationer, 6.2. Studien har även 

beskrivit och analyserat Skövde flygplats verksamhet. Med hjälp av rapportens teori 

och nulägesbeskrivning kan Skövde flygplats skapa goda förutsättningar och 

information kring flygplatsen och framtida miljöarbete.  

 

Mycket av den tid som har lagts ner på examensarbetet har gått ut på att förstå och 

kartlägga flygplatsens organisation. Det har framförallt berott på att stora delar av 

Skövde flygplats saknar dokumentation och information kring flygplatsen och dess 

aktiviteter. Det har medfört att Skövde flygplats ibland har beskrivits på två helt olika 

sätt, från två olika håll. Därför kommer flygplatsen att ha stor användning av 

examensarbetets kartläggning. Med hjälp av rapportens verksamhets och 

företagsbeskrivning finns inte längre några oklarheter rörande flygplatsens drift och 

aktiviteter. 

 

Fördelen med dagens förenklade MLS, är det positiva mervärdet i direkt förhållande 

till den kostnad det medför. Studien har visat att, mycket information saknas i dagens 

MLS och organisation. Eftersom mycket information kring flygplatsen saknats har 

examensarbetets kartläggning och insamling av information tagit väldigt lång tid. 

 

Tydligare dokumentation och information behövs på flygplatsen. Om flygplatsen 

skapat tydligare information hade studien med stor sannolikt visat ett annat resultat 

idag. Examensarbetet åskådliggör att Skövde flygplats idag dock uppfyller de krav 

som ställs på flygplatsen, för att bedriva flygplatsverksamhet. Kritiken kring 

flygplatsens yttre påverkan är idag i princip obefogad på grund av flygplatsens 

storlek. Examensarbetet har visat att flygplatsens nuvarande MLS skulle kunna 

kompletteras och medföra många fördelar för Skövde flygplats samt Skövde kommun.
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9 Ordlista 

Benchmarking – Marknadsjämförelse med likvärdig aktör på marknaden. 

 

Civil luftfart – Flygning med kommersiella och civila privat- eller statligt ägda 

transportmedel. 

 

Dagvattnet – Regn, smält och spolvatten som leds till ut i vattendrag.  

 

EMAS - Eco-Management and Audit Scheme 

 

EMS – Environmental Management Systems 

 

Fossilt bränsle – Påträffas under markytan, olja, kol och naturgas är exempel på fossilt 

bränsle 

 

ISO - International Organisation for Standardization 

 

Kronflyg – Flygningar som finansieras av försvarsmakten. 

 

MLS – Miljöledningssystem 

 

SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling 

 

QDHB - Kvalitetsledningssystem som är byggt för flygplatsdrift.
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10 Bilagor 

Bilaga 1, Checklista för miljödiplomering. 
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Bilaga 2, Områdesbeskrivning av Skövde flygplats. 
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Bilaga 3, Detaljerad lista över fordon på Skövde flygplats. 

 

Fordon & transporter på Skövde Flygplats 

 

Märke/Modell Reg nr Användning Bränsleslag Bränslemängd 
Toyota Hilux TGW384 Fältbil Diesel MK3 2002 

Toyota Hilux LON353 Insatsledarbil Diesel MK3 1999 

Volvo F 89 HBS210 Brandfordon Diesel  -  1974 

Volvo F 12 DXY808 Dragfordon Diesel  -  1985 

Volvo N 10 OJU373 Sandbil Diesel  -  1989 

John Deere FUM099 Traktor Diesel  -  1995 

John Deere  -  Gräsklippare Diesel  -  1971 

Volvo  -  Lastmaskin Diesel  -  2002 

Överåsen  -  Sop- och blåsmaskin Diesel  -  1987 

P12 Schörling  -  Sop- och blåsmaskin Diesel  -  1972 

Volvo  -  Avisningsfordon Diesel  -  1978 

Överåsen  -  Snöslunga Diesel 

 

Total förbrukning fordonsdiesel 

ca 10 m 

 

Övrigt 
Massey Ferguson 500  UWR702 Fältfordon, 4-hjuling Bensin, blyfri  -  2004 

Ford  -  Kalmartruck Bensin, blyfri  -  1972 

 

Tjänstecyklar 
3 st 

 

Resor till och från arbetet 
Se resvaneundersökning 
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Bilaga 4, Halmstad flygplats miljöpolicy. 

 

Miljöpolicy för Halmstad flygplats. 

Halmstad flygplats drivs av Halmstads flygplats AB, vilket är ett av Halmstads 

Kommuns helägda bolag. Hänsyn till miljön har en avgörande betydelse för flygplatsen med 

sin centrala placering i Halmstad. Framför allt vad gäller buller. Halmstad flygplats skall 

ständigt sträva efter att minska sin miljöpåverkan, främst genom att begränsa bullerstörningar 

från flygtrafik, vattenföroreningar, luftföroreningar, förbrukning av petroleumbaserade 

produkter. För att detta skall uppnås krävs att Halmstad flygplats: 

 

 Har som miniminivå att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga 

regler, villkor och krav. 

 Utbilda, öva och motivera medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

för miljön ansvarsfullt sätt. 

 Bedömer och hanterar miljörisker på ett systematiskt och miljömedvetet sätt. 

 Väger in miljöhänsyn i all verksamhet och all planering. 

 Ser till att verksamheten kontinuerligt förbättras så att miljöpåverkan minskas. 

 

 

För att lyckas med miljöarbetet är det dessutom viktigt för Halmstad flygplats att ha 

en öppen och saklig dialog med sina grannar, kunder, myndigheter och andra 

berörda. 

 

 

Halmstad 2006-06-20 

________________________________ 

Anders Ekblom 

VD Halmstads flygplats AB 

 

 

 


