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Sammendrag 
Grønne offentlige anskaffelser av el-biler har en stor betydning for reduksjon av 

klimagassutslipp, og er et klimapolitisk virkemiddel for det grønne skiftet og grønn 

innovasjon. Allikevel viser flere undersøkelser at oppdragsgivere synes gjennomføringen av 

grønne anskaffelser kan være utfordrende. Hvilke drivere er det som påvirker 

implementeringen av grønne offentlige anskaffelser, og hvilke utfordringer er det som skaper 

en barriere for gjennomføringen? Problemstillingen som blir diskutert er: Hvilke drivere og 

barrierer er det som påvirker anskaffelser av el-biler i norske kommuner, og hvordan kan 

disse ses i sammenheng med politisk innovasjon? Nærmere bestemt blir grønne offentlige 

anskaffelser studert i sammenheng med teori om politisk innovasjon og interne og eksterne 

determinanter.  

Teorien tar utgangspunkt i at politisk innovasjon er adopsjon av ny politikk for kommuner 

som vedtar politikken, uavhengig av hvor mange andre kommuner som allerede har iverksatt 

den. Politikkadopsjon vil i denne studien være i tråd med implementering av grønn 

anskaffelsespolitikk. Berry & Berrys innovasjonsmodell er det sentrale teoretiske 

fundamentet, som sammen med grønn anskaffelseslitteratur skal danne grunnlag for videre 

analyse. Et sentralt poeng ved teorien, er at interne og eksterne determinanter er 

karakteristikker og egenskaper ved kommuner som sammen påvirker sannsynligheten for 

politikkadopsjon. Disse karakteristikkene vil bli diskutert i lys av grønn anskaffelseslitteratur.  

Basert på innhenting av data fra Doffin, velges det ut kommuner som gjennom en tidsperiode 

fra 2017 til 2019 har anskaffet el-biler. Analysen vil deretter basere seg på intervjuer med de 

utvalgte kommunene.  

 

Funnene viser at interne og eksterne determinanter spiller en viktig rolle i sammenheng med 

politikkadopsjon av anskaffelser av el-biler, og at disse karakteristikkene påvirker 

sannsynligheten for at kommuner velger å elektrifisere. Flere av funnene samsvarer med de 

teoretiske forventningene, selv om det er flere karakteristikker som viser seg å ikke ha like 

stor betydning på anskaffelsesprosessen som i utgangspunktet forventet. Det er imidlertid en 

generell enighet i majoriteten av de utvalgte kommunene om hvilke karakteristikker som har 

vært betydningsfulle og motiverende, samt hvilke barrierer som har vært årsaken til at 

anskaffelsesprosessene har vært utfordrende.  
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1.0 Innledning  
Innkjøpspolitikk er en veldig viktig side av offentlig politikk. I Norge snakker vi om over 500 

milliarder i året - nesten en sjettedel av all verdiskapning. Den store kostnadsmessige 

størrelsen på offentlige anskaffelser gjør at kostnadseffektivitet er et åpenbart viktig aspekt 

ved anskaffelsespolitikken, og all kunnskap om hvordan man kan effektivisere innkjøpene på 

best mulig måte vil være av relevans. Selv om det opprinnelige samfunnsmålet til offentlige 

anskaffelser er behovsdekning og kostnad (Oslo Economics, 2018A, s. 5), har det i de senere 

år blitt et større fokus på samfunnsansvar. Blant flere ulike samfunnshensyn, er klima og 

miljø viktige faktorer som blir tatt med i betraktning i innkjøpspraksisen.  

 

En av årsakene til oppmerksomheten rundt klima- og miljøspørsmål, er Paris-avtalens mål om 

40% reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 (Difi, 2017). Det har i den forbindelse blitt en viktig 

oppgave å redusere miljøkonsekvenser, både i statlige virksomheter, fylkeskommuner og 

kommuner. En kartlegging i klimaregnskap viser blant annet at en stor del av utslippene er en 

konsekvens av varer og tjenester som kjøpes inn (Difi, 2017). Innvirkningene disse 

innkjøpene har på miljøet, er med andre ord forårsaket av offentlige myndigheter. Dette gjør 

det desto viktigere å ta grep. Et mulig alternativ for å redusere miljøbelastningen, vil kunne 

være å påvirke innkjøpspraksisen og næringsutviklingen ved å se nytteverdien av offentlige 

anskaffelser i retning mot det grønne skiftet (Difi, 2017). I den sammenheng kan grønne 

offentlige anskaffelser være et alternativ. EU definerer grønne offentlige anskaffelser som «en 

prosess brukt av offentlige myndigheter for å kjøpe varer og tjenester med en lavere 

miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varene og tjenestene som ellers ville 

blitt kjøpt» (Difi, 2017). Dette betyr at offentlige innkjøpere har stor innflytelse på 

innkjøpspraksisen, ved å eksempelvis stille miljøkrav til markedet. Ved å stille miljøkrav 

skapes det en etterspørsel etter miljøvennlige produkter og tjenester, som vil bidra til økt 

oppmerksomhet på en grønn omstilling (Zero, 2016). I tillegg til økt fokus på det grønne 

skiftet, vil det kunne skapes et innovativt marked for bærekraftige produkter og tjenester.  

 

Selv om offentlige virksomheter er bevisst sin makt til å påvirke praksisen, og ser viktigheten 

av å stille miljøkrav, er det fremdeles utfordringer knyttet til grønne anskaffelser. Rambøll har 

gjennomført flere undersøkelser på oppdrag fra tidligere Difi, som omhandler klima og miljø i 

anskaffelser gjort i både kommuner, fylkeskommuner og stat. I disse undersøkelsene kommer 

det fram at offentlige virksomheter synes gjennomføringen av grønne anskaffelser kan være 



 
12 

utfordrende (Difi, 2019). Klima, miljø og innovasjon er dessuten punkter som slår svakest ut i 

en av undersøkelsene (Difi, 2018, s. 25). Dette viser seg eksempelvis ved at 54% av de totalt 

141 som deltok i undersøkelsen, svarte at miljøkrav i anskaffelser er vanskelig i stor eller 

svært stor grad (Rambøll, 2018A).  

Et viktig poeng med grønne offentlige anskaffelser, er at det mer eller mindre er frivillig i 

forhold til hva som skal anskaffes. Dette betyr at kommunene selv må finne ut hvilke 

anskaffelser som utgjør store miljøbelastninger, og hvordan miljøaspektet skal ivaretas ved 

innkjøpene (Kommunal Rapport, 2016). Dette betyr at oppdragsgivere selv må utarbeide en 

«grønn plan» for innkjøpsordningene sine (Menon, 2016, s. 37). Dette gjør det relevant å 

undersøke hvilke kommuner som fremmer klimavennlige løsninger der det er relevant. Et 

annet interessant aspekt, er at det i flere av undersøkelsene trekkes fram forskjeller i 

anskaffelsesprosesser på grunnlag av kommuners innbyggertall (Rambøll, 2018B). Det vil 

derfor være interessant å undersøke hva som er kommuners ulike motivasjoner og 

utfordringer. Hvilke implementeringsutfordringer er det som hindrer kommunale innkjøpere i 

å tenke grønnere, og hva er driverne for å anskaffe grønnere? Er det dessuten forskjeller i 

forhold til kommuners ulike innbyggertall? For å kunne se nærmere på dette, vil det bli tatt 

utgangspunkt i flere ulike forskningsbidrag innenfor anskaffelseslitteraturen som kartlegger 

drivere og barrierer ved implementering av grønne offentlige anskaffelser. Jeg vil deretter ta 

utgangspunkt i politikkutforming, der drivere og barrierer knyttes opp mot 

politikkinnovasjonsteori. Teorien dette er et case av, er politisk innovasjon. 

Politikkinnovasjonsteori vil egne seg godt, fordi det gjør det mulig å finne ut om interne og 

eksterne karakteristikker innad i kommuner kan være avgjørende faktorer for 

politikkadopsjon (Berry & Berry, 2007, s. 224). De viktigste akademiske begrepene innenfor 

oppgaven, er derfor interne og eksterne determinanter, politisk innovasjon og diffusjon.  

 

For å avgrense oppgaven, har jeg valgt å ta utgangspunkt i anskaffelser av transporttjenester, 

nærmere bestemt innkjøp av elektriske biler. Hovedårsaken til avgrensningen, er at 

transportsektoren står for omtrent 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge 

(Klima- og miljødepartementet, 2016). Det har i den sammenheng blitt satt ambisiøse mål om 

CO2-kutt i ulike transporttjenester innen 2030. Dette ser man blant annet i klimameldingen 

Regjeringen la fram i 2017, der det ble satt ambisiøse mål om å redusere utslipp på 35-40 

prosent (Klima- og miljødepartementet, 2016, s. 53). Ved siden av dette, er det også et mål 

om at transportsektoren i 2050 skal være tilnærmet utslippsfri/klimanøytral. Dette gjør at 

innkjøp av el-kjøretøy i kommuner vil ha en stor påvirkningskraft for å kunne nå disse 
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målene. Problemstillingen for oppgaven er dermed som følger:  

 

Hvilke drivere og barrierer er det som påvirker anskaffelser av el-biler i norske kommuner, 

og hvordan kan disse ses i sammenheng med politisk innovasjon?  

 

1.1 Bidrag til eksisterende forskning  

For å kunne besvare oppgavens problemstilling, vil tidligere forskning være helt sentralt å ta 

utgangspunkt i. Å ta i bruk foreliggende forskning, vil kunne legge til rette for en kartlegging 

av forskjellige drivere og barrierer som er gjennomgående i litteraturen. Det vil også kunne 

gjøre det mulig å se om drivere og barrierer i andre studier er gjeldende i mine caseutvalg, 

eller om det er andre faktorer som spiller inn for å kunne forklare politikkadopsjon.  

Denne masteroppgaven vil være et bidrag til eksisterende forskning og litteratur om offentlige 

anskaffelser, ved at det er en påfallende mangel på temaet grønne offentlige anskaffelser i 

tidsskrifter som omhandler offentlig politikk og administrasjon. Flere forskningsbidrag 

tilhører tidsskrifter om økonomi, management og naturvitenskap, som gjør at offentlig 

politikk og administrasjon vil få et nytt bidrag. Oppgaven min vil også ha en ny empirisk 

vinkling, med utgangspunkt i 10 ulike kommuner i en tidsperiode på tre år.  

 

1.2 Disposisjon  

Kapittel 1 startet med en innledende forklaring på temaet for oppgaven. Videre vil det i 

kapittel 2 bli trukket fram relevant bakgrunnsinformasjon. Bakgrunnskapittelet er viktig for å 

få en forståelse av hva grønne offentlige anskaffelser er, og hvorfor transportsektoren er viktig 

i sammenheng med dette. Videre i kapittel 3 skal det teoretiske resonnementet presenteres. 

Teorien er et viktig kapittel, og vil sammen med litteraturgjennomgangen danne grunnlaget 

for videre analyse sammen med empiri. Metode og data skal presenteres i kapittel 4, der 

oppgavens metode skal forklares. Metodiske utfordringer og fordeler vil også bli drøftet. 

Videre skal jeg i kapittel 5 presentere den empiriske dataen som er samlet inn gjennom 

intervju. Kapittelet skal fremlegge den informasjonen har blitt gitt fra intervjuinformantene. 

Deretter vil analysen presenteres i kapittel 6. I dette kapittelet skal empiri og teori drøftes i lys 

av hverandre. Avslutningsvis skal konklusjonen presenteres i kapittel 7, der en 

sammenfatning av studiens funn vil bli presentert.  
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2.0 Bakgrunn  
2.1 Hva er grønne offentlige anskaffelser?  

Grønne offentlige anskaffelser er et miljøpolitisk virkemiddel, og kan beskrives som et 

verktøy for å redusere miljøkonsekvenser av innkjøp (Nærings- og fiskeridepartementet, 

2018, s. 12). Innenfor grønne anskaffelser finnes det flere aspekter av bærekraft - miljømessig 

bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft (United Nations, 2006, s. 4-42). 

Førstnevnte handler om utslipp av klimagasser og miljøskadelige stoffer, transportavstand, 

forbruk av ikke-fornybare ressurser og innhold av miljøgifter. Det er dette aspektet som vil 

være relevant å ta utgangspunkt i for denne studien, selv om det er viktig å påpeke at grønne 

anskaffelser også innebærer økonomiske og sosiale aspekter.  

 

Grønne offentlige anskaffelser er som nevnt et miljøpolitisk virkemiddel. Dette kan forklares 

ved å se på innkjøpene som en nøkkelrolle for en mer ressurseffektiv økonomi, miljøvern og 

innovasjon. Fordelene med grønne anskaffelser er flere, men blant noen av dem er at det kan 

øke miljøbevissthet ved å identifisere miljøkonsekvensene av en vare (European Commission, 

2020b). I tillegg vil grønne offentlige anskaffelser være med å demonstrere at de offentlige 

instansene som tar en slik anskaffelsespraksis i bruk, er engasjerte i et mer bærekraftig 

forbruk og produksjon. Et synlig fokus på grønnere innkjøp vil dessuten kunne føre til en 

positiv oppfatning av de som har ansvar for innkjøpene (European Commission, 2020b). Ved 

siden av de politiske fordelene, finnes det også sosiale og økonomiske fordeler. De sosiale 

fordelene kan knyttes til helse og livskvalitet, ved å se på luftkvalitet knyttet til offentlig 

transport. Grønne anskaffelser kan også bidra til en høyere kvalitetsstandard på produkter og 

varer, som vil gi bedre ytelser til det offentlige og innbyggere generelt (European 

Commission, 2020b). De økonomiske fordelene er blant annet at det kan føre til besparelser 

knyttet til livssyklusen til en anskaffelse - ved å kjøpe mer energieffektivt, vil man kunne 

spare penger på et lavere strømbruk. I tillegg vil det kunne stimulere en etterspørsel etter 

bærekraftige varer, som ellers ville vært vanskelig å få inn på markedet (European 

Commission, 2020a). Man ser dermed at grønne offentlige anskaffelser også er et verktøy for 

miljøinnovasjon.  

 

2.2 Lov om offentlige anskaffelser og forskrifter    

Et viktig satsingsområde i det nye regelverket for offentlige anskaffelser er klima og miljø. 

Ettersom Norge har satt seg ambisiøse klimamål, har dette blitt forankret både i klimaloven 

og i anskaffelsesloven (Nærings- og fiskeridepartementet, 2018, s. 77). Den nye 
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anskaffelsesloven trådte i kraft 1. januar 2017, og inneholder blant annet bestemmelser om 

miljøhensyn ved gjennomføring av anskaffelser. Sammenlignet med det gamle regelverket, 

omfatter LOA § 5 første ledd en plikt om å innrette anskaffelsespraksisen slik at skadelig 

miljøpåvirkning reduseres, og at klimavennlige løsninger fremmes der dette er relevant 

(Anskaffelsesloven, 2016 § 5). Miljø er også nevnt i anskaffelsesforskriftens kapittel 7, 

fellesbestemmelser. Paragraf 7-9 tar opp minimering av miljøbelastning, der oppdragsgiver 

skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine 

anskaffelser (Anskaffelsesforskriften, 2016 § 7-9). Det kan også stilles miljøkrav i alle trinn 

av anskaffelsesprosessen der dette er relevant. Det fremgår også av lovbestemmelsen at 

miljøforpliktelsen skal oppfylles ved å ta hensyn til livssykluskostander. Livssykluskostnader 

er knyttet til hele livssyklusen til anskaffelsen, og kan også omfatte kostnader som knyttes til 

eksterne virkninger på miljøet, som eksempelvis kostnader i forbindelse med utslipp av 

klimagasser og andre forurensede utslipp (Regjeringen, 2017).  

Regelverkets innhold viser at miljøbestemmelsene er viktige for å styrke miljøhensyn i 

offentlige anskaffelser. Bestemmelsene har også vært et tiltak for det grønne skiftet 

(Regjeringen, 2016). Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen slo fast at regelverket 

i praksis vil bidra til at oppdragsgivere må ha en grønnere plan for sine innkjøp (Regjeringen, 

2016). Det kan argumenteres for at et regelverk som fremmer slike bestemmelser er viktige 

for utviklingen av en grønnere anskaffelsespraksis, fordi oppdragsgivere må ta hensyn til 

klima og miljø i anskaffelsesarbeidet. Handlingsrommet til å kunne trekke fram miljø som et 

kriterium på ulike stadier i prosessen har også blitt utvidet i det nye regelverket (Regjeringen, 

2017). I tillegg til anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, ble det i 2018 vedtatt en ny 

forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelser av kjøretøy til veitransport. Formålet med 

forskriften er å fremme markedet for mer energieffektive og renere kjøretøy til veitransporten 

(Regjeringen, 2018).  

En rettet oppmerksomhet på miljø i anskaffelsesregelverket, kan sies å skape et større press på 

oppdragsgivere ved at de må tenke og utføre mer klima- og miljøbevisste innkjøp. En slik 

bevissthet er viktig, da det kan føre til reduksjon av miljøbelastning, renere kjøretøy og 

klimaløsninger i anskaffelser der dette er mulig. Anskaffelsesregelverket spiller derfor en 

viktig rolle i arbeidet mot en grønnere anskaffelsespolitikk. Det er allikevel viktig å 

understreke at det er opp til kommunene selv om de ønsker å anskaffe el-biler for å innfri 

miljøkravene. Det er altså ikke et krav om anskaffelser av el-biler, selv om oppdragsgivere er 

pålagt å anskaffe miljøvennlige løsninger der dette er mulig, og lage retningslinjer for 
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hvordan miljøaspektet skal ivaretas. Kommunene må derfor selv bruke sitt innkjøpsfaglige 

skjønn, som kan sies å være en viss frihetsgrad (Kommunal rapport, 2016). 

 

2.3 Anskaffelser av transporttjenester  

Ser man på Norges samlede forbruk i kategorien varer og tjenester, så var klimafotavtrykket 

på nærmere 86 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2013 (Oslo Economics, 2018A, s. 31). 14 

prosent av totalen var knyttet til offentlig forbruk og kapitalinvesteringer (Oslo Economics, 

2018B, s.12). Dette forbruket er et resultat av offentlige anskaffelser, der over halvparten av 

offentlig sektors klimafotavtrykk kommer fra bygg- og transportsektoren (Oslo Economics, 

2018B, s. 12). Anskaffelser av miljøvennlige transportmidler vil dermed ha en stor effekt på 

målet om å halvere klimagassutslippene innen 2030. Transportsektoren er alt fra 

fergetransport, buss og traktorer til person- og varebiler. Av klimagassutslipp kommer 45 

prosent fra personbiler, 36 prosent fra tungtransport og 17 prosent fra varebiler 

(Miljødirektoratet, Enova, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges 

vassdrags- og energidirektorat, 2020, s. 51). Dette gjør det desto viktigere å tenke 

miljøvennlig når det gjelder innkjøp av transport, fordi sektoren preger både mennesker og 

natur i negativ forstand. Utslipp, helserisiko og støy er eksempler på negative effekter.  

 

 
Figur 1: Oversikt over tiltak for å redusere klimagassutslipp (Miljødirektoratet et al., 2020, s. 15)  

 

Jeg har valgt å avgrense feltet til å kun se på innkjøp av elektriske biler. Dette gjøres med 

tanke på miljøhensynene som blir ivaretatt ved å gå til innkjøp av en elektrisk bil. Ifølge 

utslippsframskrivningene fra Nasjonalbudsjettet 2020 (NB2020), vil nærmere en tredjedel av 
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ikke-kvotepliktige klimagassutslipp komme fra veitransport i perioden 2021-2030 

(Miljødirektoratet et al., 2020, s. 51). Elektrifisering viser seg i tillegg å være det viktigste 

tiltaket for å kunne redusere utslippene, som vist i figur 1. Ettersom el-biler har en elektrisk 

motor ved hjelp av elektrisk energi som lagres i batterier, vil en slik teknologi både ha 

økonomiske og miljømessige fordeler i bruksfasen (Norsk elbilforening, u.å). Disse fordelene 

er blant annet at el-biler ikke produserer CO2-utslipp, NOx-gass eller avgasser ved kjøring 

(Norsk elbilforening, u.å). Dette er også en av årsakene til at elektriske biler har blitt svært 

utbredt i Norge. 10 prosent av norske biler er nå el-biler, og ingen andre land i verden har en 

så stor andel som Norge (Mathismoen, 2020). Uten den norske elbilpolitikken, viser 

beregninger at CO2-utslippene i perioden 2010-2050 ville vært nærmere 400 millioner tonn 

høyere (Mathismoen, 2020).  

 

For å illustrere effekten el-biler har må miljøet enda tydeligere, har det blitt utarbeidet en 

handlingsplan som kartlegger nettopp dette. I handlingsplanen argumenteres det for at en 

elektrifisering av transportsektoren vil fjerne direkte klimautslipp, og vil kunne redusere 

påvirkningen på den lokale luftkvaliteten (Regjeringen, 2019). Videre står det at regjeringen 

ønsker å legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur, for å kunne øke andelen 

elektriske transportmidler (Regjeringen, 2019).  

 
Figur 2: Oversikt over elektrifiseringstiltak (Miljødirektoratet et al., 2020, s. 66) 

 

Figur 2 viser elektrifiseringstiltakenes effekt på utslippsreduksjonen i veitransporten. Med 

slike tiltak, vil utslippsreduksjonen være på omtrent 6,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 

perioden 2021-2030 (Miljødirektoratet et al., 2020, s. 66). Illustrasjonene av hvilke effekter 
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elektrifisering av transportsektoren har på miljøet, viser at anskaffelser av el-biler vil ha en 

betydelig påvirkning på utslippsreduksjonen i samfunnet. Dette gjør det også enda tydeligere 

at grønne offentlige anskaffelser har et stort potensial til å være et klimapolitisk virkemiddel 

for å nå de ambisiøse utslippsmålene. Å stille krav om grønne offentlige anskaffelser, kan 

derfor føre til en større andel anskaffelser av eksempelvis el-biler.   

 

2.4 Undersøkelse om miljøbevisste innkjøp i Europa  

I 2005 ble det gjennomført en statustundersøkelse om miljøbevisste innkjøp i EUs 

medlemsland. I denne undersøkelsen deltok Norge, der spørsmålene rettet seg mot 

innkjøpsansvarlige i offentlige virksomheter. Det ble gjennomgått et utvalg av 

anbudsdokumenter, der det skulle sjekkes i hvilken grad miljøkriterier var inkludert. Denne 

undersøkelsen viste at Norge var blant de åtte beste landene i Europa, ved å stille en til tre 

miljøkriterier i 40% av anbudene (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2007, s. 7).  

Allikevel var det syv andre land, eksempelvis Danmark og Sverige, som nådde helt opp til å 

bli kategorisert som «De 7 Grønne» landene. Hva var det som gjorde at Norge ikke nådde helt 

opp? Hva var det dessuten som skilte Norge fra disse? Sammenlignet med «De 7 Grønne», 

hadde norske innkjøpere større behov på en rekke områder. Behovsområdene som ble nevn 

var kunnskap og tilgang til miljøkriterier, tilgang til verktøy og tilstrekkelig informasjon, samt 

opplæring og mer støtte fra ledelsen (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2007, s. 

9).   

Alle de 7 grønne landene hadde flere fellestrekk. Det var sterke politiske drivere og nasjonale 

retningslinjer for grønne anskaffelser. Dette hadde vært adressert i en årrekke. Alle landene 

hadde tilstrekkelig med informasjonsressurser som eksempelvis informasjonsnettsider, i 

tillegg til at innkjøperne hadde tilstrekkelig med informasjon om spesifikasjoner som 

eksempelvis miljøkrav som livssykluskostnader. Det ble også oppgitt at organisasjonene 

hadde gode miljø- og ledelsessystemer (Bouwer et al., 2005, s. 7).  På bakgrunn av denne 

undersøkelsen, ser man at det både er barrierer og drivere knyttet til miljøvennlige 

anskaffelser. Hvilke drivere er det som gjør at Norge får en såpass god plassering, samtidig 

som innkjøpere fremdeles adresserer at det er barrierer på en rekke områder? Er disse 

barrierene dessuten gjeldende også i dag, 15 år senere?  

 

2.5 En grønn drøm: Rapport om kommunale biler på strøm – Drivere og barrierer 

Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte i 2018 en rapport som undersøkte hva som 

fremmer og hemmer bruk av el-biler i kommunal sektor. I studien ble det tatt utgangspunkt i 
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14 ulike kommuner i regionen Innlandet. Rapporten kartlegger flere drivere som forklarer 

hvorfor kommuner velger å anskaffe el-biler, men også ulike barrierer som understreker 

hvorfor slike anskaffelser kan være en utfordring. En av drivkreftene for å anskaffe grønnere, 

var politiske signaler og holdninger. De kommunene som investerte i el-biler, hadde generelt 

sett en ledelse i form av ordfører, kommunestyre eller rådmann som hadde besluttet at 

kommunen burde satse på el-biler (Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 2). Det ble et 

politisk press, ved at de innkjøpsansvarlige ble pålagt å vurdere el-biler ved nye anskaffelser. 

I tillegg hadde flere av kommunene inkludert elbilsatsning i sine klimaplaner. Det kommer 

også fram i rapporten at politikernes hovedmotivasjon for anskaffelse av el-biler var å 

redusere de kommunale klimagassutslippene (Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 14). Et 

annet interessant punkt, er holdninger til de kommunalt ansatte – flere av kommunene hadde 

«grønne» holdninger blant sine ansatte. Grønne holdninger forklares som at det var viktig for 

dem å ta vare på miljøet, og være rollemodeller for lokalbefolkningen, det private næringsliv 

og andre aktører (Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 15). En annen driver for å anskaffe 

el-biler, var økonomiske insentiver. Disse bilene kan være økonomisk gunstig å anskaffe, 

fordi bilene har lave drivstoffkostnader og lave vedlikeholdsutgifter. I tillegg til politiske 

signaler og økonomiske insentiver, ble ildsjeler trukket fram som en driver. Ildsjeler kunne 

være personer i sentrale politiske eller administrative posisjoner, som i en lengre tidsperiode 

hadde arbeidet for at kommunene skulle anskaffe el-biler (Transportøkonomisk institutt, 

2018, s. 2).  

 

I tillegg til drivere, ble det også kartlagt flere barrierer. Blant disse var både praktiske 

utfordringer, men også utfordringer knyttet til holdninger, begrenset kunnskap og økonomiske 

barrierer. De praktiske utfordringene var eksempelvis hengerfeste og firehjulstrekk 

(Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 21).  El-biler med slike funksjoner er ofte i en mye 

høyere prisklasse enn bilene som kommunene vanligvis investerte i, i tillegg til at det nesten 

ikke var noen el-biler i personbilklassen og «normalprisklassen» som har tilhengerfeste på 

markedet (Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 21). Da slike funksjoner var helt 

nødvendige, ble nettopp dette en barriere. Ved siden av de praktiske barrierene, var også 

begrenset kunnskap og skepsis til nyvinninger en utfordring. Skepsisen var i sammenheng 

med om el-bilene kunne dekke det samme behovet som tidligere, og om en slik anskaffelse 

faktisk ville være så miljøsparende eller ha et stort klimapotensial (Transportøkonomisk 

institutt, 2018, s. 21). Til slutt var det også enkelte kommuner som pekte på økonomiske 

barrierer i form av kommunens totaløkonomi og kommunens innbyggertall– de kommunale 
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bilene blir brukt i mange år, som gjorde at utskiftingen ikke var stor. I tillegg ble det trukket 

fram at ladepunkter kostet mye å etablere (Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 21). Ved 

siden av det rent økonomiske, ble også administrativ kapasitet trukket fram som en viktig 

barriere – det var ikke alltid tilgang på personer med juridisk kompetanse som trengs for å 

utforme innkjøpskontrakter (Transportøkonomisk institutt, 2018, s. 24).  

Denne rapportens funn, viser at det finnes flere ulike drivere og barrierer ved anskaffelser av 

el-biler. Ettersom rapporten fra Transportøkonomisk institutt har operert med et annet utvalg 

av kommuner, vil det være interessant å se om denne studiens utvalg vil ha likehetstrekk med 

andre kommuners oppfatninger om drivere og barrierer.  

 

3.0 Teori   
Å elektrifisere kommunens bilpark er et relativt nytt grep, som gradvis har satt spor i de 

kommunale anbudene. Det at et nytt politisk grep sprer seg mellom enhetene i et system, er 

det sentrale anliggendet i litteraturen om politisk innovasjon (Berry & Berry 2007, Walker 

1969). I denne litteraturen betyr innovasjon at politikken som tas i bruk, er ny for den som 

gjør det, ikke ny i verden (Walker, 1969, s. 881). Politisk innovasjon er et begrep som blir 

sentralt å diskutere i dette kapittelet, og vil bli sett i sammenheng med grønn 

anskaffelseslitteratur. Å se politisk innovasjon i tråd med tidligere forskning om grønne 

offentlige anskaffelser, vil nyansere den generelle teorien, og skal sammen danne oppgavens 

teoretiske grunnlag. De teoretiske bidragene skal anvendes med en forventninger om at disse 

har en sammenheng med grønne offentlige anskaffelser i norske kommuner.  

 

3.1 Berry & Berrys innovasjonsmodell  
For å kunne forstå politikkutforming, vil det være hensiktsmessig å se på prosesser som tas i 

bruk når det vedtas ny politikk (Berry & Berry, 2007, s. 223). I den forbindelse er begrepet 

politisk innovasjon relevant. Innovasjon blir vanligvis oppfattet som en original oppfinnelse, 

noe nytt. Berry & Berry (2007) stiller i sitt bokkapittel et spørsmål om hva som faktisk er ny 

politikk, og hevder deretter at man ikke kan forstå politikk med mindre man kan forklare 

selve prosessen der ny politikk vedtas. Dette illustreres ved at en enkelt politisk oppfinnelse 

kan få stater til å innovere flere år senere (Berry & Berry, 2007, s. 223). Dette er i tråd med 

Walker (1969) sin definisjon av politisk innovasjon. Politisk innovasjon blir definert som ny 

politikk for stater som vedtar politikken, uansett hvor gammel den er eller hvor mange andre 

stater som tidligere har vedtatt den. Denne definisjonen vil bli tatt utgangspunkt i, da grønne 
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offentlige anskaffelser ikke er en original oppfinnelse, men kan anses som en ny måte å 

anskaffe varer på for kommuner som tidligere har gjort det på en annerledes måte. Innovasjon 

vil dermed kunne være kontekstavhengig, som betyr at ulike kontekster vil kunne kreve ulike 

former for kreativitet og tilpasning.  

Innovasjon er et bredt fagfelt med flere ulike studier. Ettersom det i denne studien skal tas 

utgangspunkt i grønne offentlige anskaffelser i norske kommuner, vil teorien tilpasses slik at 

det vil bli tatt utgangspunkt i politikkinnovasjon på lokalt nivå. Berry & Berrys 

innovasjonsmodell er det generelle teoretiske fundamentet, og vil være en viktig del av 

grunnlaget for videre analyse. Innovasjonsmodellen har både interne og eksterne 

determinanter, som skal tilpasses denne studien. Selv om Berry & Berrys modell oftest brukes 

i kvantitative studier med store tidsserier (Berry & Berry, 2007, s. 242), vil modellen også 

fungere godt til å studere de samme mekanismene case-basert.  

 

3.1.1 Interne determinanter  

Interne determinanter er en del av Berry & Berrys innovasjonsmodell som antar at det er de 

politiske, økonomiske og sosiale karakteristikkene internt i en stat som er avgjørende faktorer 

for adopsjon av ny politikk (Berry & Berry, 2007, s. 224). Det er altså de interne 

determinantene som forklarer en stats politikkadopsjon. Disse determinantene er interne, som 

betyr at de er unike og varierer fra stat til stat. I sin rene form utelukker modellen 

diffusjonseffekter, der eksempelvis en stat blir påvirket i form av handlinger og press fra 

andre stater (Berry & Berry, 2007, s. 224). Modellen tar heller utgangspunkt i de interne 

karakteristikkene, som har en betydning i forhold til sannsynligheten for politikkadopsjon i en 

stat. Berry & Berry (2007) mener allikevel at det er viktig å anerkjenne usannsynligheten av 

at adopsjon av en ny politikk vil være helt uavhengig av en annen. Medieomtaler, 

kommunikasjonskanaler og andre veier til kunnskap om en ny politikk kan være med å 

påvirke adopsjonen (Berry & Berry, 2007, s. 232). Det modellen imidlertid antar, er at når en 

stat er klar over en ny politikk, så er det de interne karakteristikkene som avgjør om en 

politikkadopsjon vil skje, og ikke press eller handlinger fra andre stater (Berry & Berry, 2007, 

s. 232).  

 

Innenfor de politiske, økonomiske og sosiale karakteristikkene, kan man ta utgangspunkt i tre 

ulike faktorer som er relatert til politikkadopsjon. Vi skiller mellom motivasjon, tilgjengelige 

ressurser og annen politikk. En stor del av teorien som ligger til grunn for 

innovasjonsmodellen interne determinanter, er forskning på årsaker knyttet til innovasjon på 
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individnivå (Berry & Berry, 2007, s. 233). Rogers (1983) trekker fram ulike karakteristikker 

som forklarer hvor innovative organisasjoner er. Blant flere ulike karakteristikker, blir 

organisasjoners størrelse trukket fram som positivt relatert til innovasjon (Rogers, 1983, s. 

361). Han nevner videre at størrelse sannsynligvis er et mål på flere dimensjoner, som 

sammen fører til innovasjon. Det blir blant annet nevnt at størrelse må ses i sammenheng med 

totale ressurser og organisasjonsstruktur (Rogers, 1983, s. 361). Med organisasjonsstruktur 

menes blant annet lederegenskaper og interne organisatoriske egenskaper (Rogers, 1983, s. 

360). Flere studier tar opp organisasjoners størrelse som en avgjørende faktor for innovasjon. 

Mytinger (1968) undersøkte 40 lokale helseavdelinger i California, og fant at størrelsen på 

fellesskapet og helseavdelingen var den mest overbevisende faktoren for innovasjon internt i 

en organisasjon (Mytinger, 1968, s.7). Kaluzny et al (1974) trekker også fram organisasjoners 

størrelse som en viktig faktor i sin studie av innovasjon på sykehus og i helsedepartementet 

(Kaluzny, Veney & Gentry, 1974, s. 77). Vi ser dermed at organisasjonsstørrelse går igjen 

som en viktig faktor i flere tidligere studier. Mohr (1969) tar også opp tematikken i sin 

artikkel «Determinants to Innovate». Studien finner at størrelse er en sterk forutsetning for 

innovasjon i organisasjoner, selv om det presiseres at størrelsen kun kan forventes å forutse 

innovasjon i den grad motivasjon, hindringer og ressurser er tilstedeværende (Mohr, 1969, s. 

126). Dette betyr at sannsynligheten for at en organisasjon vil innovere er direkte relatert til 

motivasjon og tilgjengelige ressurser for å overvinne hindringene. Denne tematikken tar også 

Walker (1969) opp i sin studie, der han ser på hvorfor noen stater innoverer mer enn andre. 

Han knytter dette opp mot demografiske faktorer som eksempelvis tilgjengelige ressurser, og 

mener det er en viktig faktor for viljen til adopsjon av ny politikk.  

 

Drivere og barrierer til å anskaffe grønnere må derfor ses i sammenheng med motivasjon, 

tilgjengelige ressurser og annen politikk. Annen politikk handler om tidligere politiske 

vedtak, og om disse har hatt en konsekvens på sannsynligheten for å vedta ny politikk (Berry 

& Berry, 2007, s. 238). Disse tre variablene blir sentrale å diskutere videre i studien. Innenfor 

disse variablene finnes det flere ulike faktorer som kan være med å påvirke politikkadopsjon, 

som eksempelvis organisasjoners størrelse. Disse ulike faktorene innenfor de tre variablene 

skal undersøkes nærmere.   
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Figur 3: Interne determinanter i innovasjonsmodellen  

 

3.1.2 Motivasjon, tilgjengelige ressurser og annen politikk   

Motivasjon er den første variabelen i innovasjonsmodellen. Flere forskere antyder at 

alvorlighetsgraden til et problem er en viktig faktor for å motiveres til politikkadopsjon (Berry 

& Berry, 2007, s. 235). Om det et stort behov for en policy, vil dette kunne motivere og 

stimulere etterspørselen for en ny politikk. Et eksempel på dette trekker Allard (2004) fram i 

sin studie. Han fant at dårlige økonomiske forhold bidro til politikkadopsjon av 

hjelpeprogram for mødre ved at det ble en økt etterspørsel og behov for hjelp på akkurat dette 

området (Allard, 2004, s. 529). Den andre variabelen i innovasjonsmodellen er tilgjengelige 

ressurser. Innenfor feltet organisasjonsinnovasjon, finnes det flere teorier som understreker 

viktigheten av at ressurser er i samsvar med politikkadopsjon. Ressurser kan være 

økonomiske, men også andre egenskaper som høyt nivå av utdanning eller organisasjoners 

størrelse (Berry & Berry, 2007, s. 234). Et eksempel på betydningen av økonomiske ressurser, 

kan ses i sammenheng med nye programmer som eksempelvis hjelpeprogram for mødre. 

Slike programmer kan ofte kreve store utgifter, som gjør at tilgjengeligheten av økonomiske 

ressurser er en forutsetning for politikkadopsjon av et slikt nytt program (Berry & Berry, 

2007, s. 236). McLendon, Heller og Young (2005) trekker også fram tilgjengelige ressurser i 

sin artikkel, og illustrerer eksempelet med at stater som har lovgivning som gir medlemmer 

mye personalstøtte og omfattende forskningsfasiliteter, bør ha større sannsynlighet for ny 

politikkadopsjon enn stater med mindre profesjonaliserte lovgivere (McLendon, Heller & 

Young, 2005, s. 371).  

Som tredje og siste variabel finner vi annen politikk. Denne variabelen handler om at en 

annen politikk har hatt en konsekvens eller betydning for en kommunes vedtak av en ny 

politikk. Dette er basert på antagelsen om innovasjonsrelasjoner (Mahajan & Peterson, 1985, 

s. 39-40). I enkelte tilfeller er to vedtak komplementære: vedtakelse av politikk A øker 

sannsynligheten for at en stat vil vedta politikk B (Berry & Berry, 2007, s. 238). Berry & 
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Berry (2007) hevder av politikkinnovasjon må anerkjenne effektene en annen politikk kan ha 

på ny politikkadopsjon.  

 

3.1.3 Faktorer relatert til politikkadopsjon – Eksterne determinanter 

Diffusjonsmodeller og eksterne determinanter er den andre tilhørende delen av Berry & 

Berrys innovasjonsmodell. Jeg har valgt å inkludere eksterne determinanter i denne studien, 

da det vil være viktig å anerkjenne at politikkadopsjon ikke nødvendigvis vil være helt 

uavhengig av en annen (Berry & Berry, 2007, s. 232).  

Spredning av politikk og forståelsen av diffusjon har blitt diskutert i en rekke 

forskningsartikler. Graham, Shipan & Volden (2012) spesifiserer i sin artikkel at diffusjon 

spesifikt oppstår når en regjerings beslutning om politikkadopsjon påvirkes av valgene som 

tas av andre regjeringer. Diffusjon er knyttet til observasjon av hva andre stater har gjort, som 

gjør at ens egne politiske beslutninger blir påvirket (Graham, Shipan & Volden, 2012, s. 675). 

Gray (1973) definerer diffusjon som prosessen der innovasjon sprer seg, og hvordan 

kommunikasjonen av en idé sprer seg i et sosialt system over tid. Diffusjon kan derfor 

forklares som en interaksjonseffekt, ved at et sosialt system som enda ikke har adoptert en 

politikk, blir påvirket til å adoptere en ny politikk (Gray, 1973, s. 1176). 

Collier & Messick (1975) illustrerer også diffusjon i sin forskningsartikkel, ved å vise 

hvordan enkelte nasjoner tidligere har etterlignet lovgivning fra andre land. De 

eksemplifiserer med det italienske forsikringssystemet for pensjon og sykdom, som er en 

syntese av tilsvarende lover i Frankrike og Belgia (Collier & Messick, 1975, s. 1305). En slik 

påvirkningskraft skjer fordi ingen moderne stat eller land eksisterer i isolasjon.  

Ser man diffusjon i sammenheng med denne oppgavens tema, vil det kunne forklares med at 

sannsynligheten for at en kommune opptar grønn anskaffelsespolitikk, er påvirket av politiske 

valg i andre kommuner. Kommuner kan også bli påvirket av eksempelvis det nasjonale og 

regjeringen. I forbindelse med innovasjonsmodellen, er disse diffusjonseffektene de eksterne 

determinantene i modellen.  

 

Det finnes ulike typer diffusjonsmodeller, men den primære forskjellen er «kanalene» for 

kommunikasjon og påvirkning. Det argumenteres allikevel for at alle modellene antyder at 

stater etterligner hverandre av tre grunnleggende årsaker (Berry & Berry, 2007, s. 225).  

Den første årsaken er at stater lærere av hverandre. Stater låner innovasjoner som oppfattes 

som vellykkede i andre stater (Berry & Berry, 2007, s. 225). Walker (1969) argumenterer for 

at en forenklingsmetode er å velge alternativer som har vært effektive og suksessfulle i andre 
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stater. Han antar at beslutningstakere som står overfor komplekse problemstillinger søker 

snarveier til beslutninger (Walker, 1969, s. 889). Cao (2010) trekker i sin studie fram 

nettverksaspektet, der sosialiseringsmekanismer blant stater, altså politikklæring, vil oppstå 

blant land som er nær hverandre i nettverk.  

Den andre årsaken til diffusjon er at stater konkurrerer med hverandre (Berry & Berry, 2007, 

s. 225). Konkurranse kan eksempelvis forklares som etterligning av politikk fra andre stater 

for å oppnå økonomiske fordeler, eller unngå å bli dårligere. Et eksempel på dette kan være at 

en stat vedtar insentivprogrammer for økonomiske utvikling som allerede er tilstedeværende i 

andre stater, for å hindre at virksomheter flytter fra staten (Berry & Berry, 2007, s. 225).  

Siste og tredje årsak er press, til tross for staters autonomi. Presset kan forklares som at stater 

må innrette seg etter nasjonalt eller regionalt aksepterte standarder (Berry & Berry, 2007, s. 

226). Et slikt press kan føre til at stater vedtar programmer som allerede er blitt vedtatt av 

andre stater. Presset kan på den ene siden være tvang i forhold til at føderale mandater gir 

statlige myndigheter, mens det på den andre siden kan være et normativt press. Det normative 

presset brukes gjerne for å ta i bruk beste praksis som finnes i andre stater.  

 

En gjennomgang av litteratur om diffusjonseffekter, viser at det er flere ulike 

kommunikasjonskanaler som kan forklare hvorfor stater etterligner andre stater i utviklingen 

av offentlig politikk. Det som er felles for de tre ulike kommunikasjonskanalene, er at de er 

tilstedeværende i de ulike modellene for diffusjon. Det finnes flere ulike modeller, men i 

denne oppgaven vil den regionale diffusjonsmodellen og den vertikale påvirkningsmodellen 

være sentrale for diskusjon.  

 

3.1.4 Regional diffusjonsmodell og vertikal påvirkningsmodell  

Den regionale diffusjonsmodellen antar at stater først og fremst er påvirket av stater som er 

geografisk nærliggende (Berry & Berry, 2007, s. 229). Hägerstrand (1965) forklarer 

sannsynligheten for politikkadopsjon ved at adopsjon er høyere blant de som bor i nærheten 

av hverandre, sammenlignet med de som bor lengre unna (Hägerstrand, 1965, s. 46). Det 

antas at stater etterligner såkalte nabomodeller, som er stater de deler en grense med. 

Modellen antyder at sannsynligheten for at en stat vedtar en politikk, er relatert til de statene 

som grenser til de som allerede har vedtatt en politikk (Berry & Berry, 2007, s. 229). Både 

læring og konkurranse kan være eksempler på kommunikasjonskanaler som spiller inn på 

diffusjonen. Det er større sannsynlighet for at stater lærer fra stater som er nærliggende, fordi 
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man ofte deler økonomiske og sosiale likheter, samt har lignende miljøer. Dette kan føre til at 

politiske handlinger kan ha lignende effekter (Berry & Berry, 2007, s. 229).  

Den vertikale innflytelsesmodellen ser etterligning av politikk i sammenheng med den 

nasjonale regjeringens politikk (Berry & Berry, 2007, s. 231). Det betyr at stater etterligner 

den nasjonale regjeringen som et resultat av en læringsprosess. Den nasjonale regjeringen kan 

dermed ses på som en pionerstat (Berry & Berry, 2007, s. 231). Et interessant teoretisk 

moment er at statene har skjønn, men den nasjonale regjeringen gir insentiver for å vedta en 

spesifikk politikk i statene.  

Den regionale diffusjonsmodellen og vertikale påvirkningsmodellen er en del av modellens 

eksterne determinanter, og skal ses i sammenheng med de interne determinantene. Ettersom 

studien tar sikte på å forklare grønne anskaffelser i lys av Berry & Berrys innovasjonsmodell, 

blir det videre i kapittelet relevant å se innovasjonsteori i lys av grønn anskaffelseslitteratur. Å 

se de teoretiske bidragene i tråd med hverandre, vil sammen kunne skape en helhetlig modell.  

 

3.2 Berry & Berrys innovasjonsmodell i lys av grønn anskaffelseslitteratur   
Hvordan kan grønne offentlige anskaffelser studeres i sammenheng med Berry & Berrys 

innovasjonsmodell? I tråd med Berry & Berry (2007) sin modell, vil det være relevant å 

trekke fram variabler fra grønn anskaffelseslitteratur. Det vil bli tatt utgangspunkt i de interne 

og eksterne determinantene med indikatorer som er relevante i den konteksten jeg studerer. 

Hva er motivasjonen for å anskaffe mer miljøvennlig? Hvilke tilgjengelige ressurser i forhold 

til anskaffelser kan ses i sammenheng med å overkomme hindringer? Hvilke 

påvirkningskanaler kan muligens påvirke politikkadopsjon? Dette er spørsmål som blir 

relevante å se nærmere på, og som er i samsvar med innovasjonsmodellens interne og 

eksterne determinanter.  

 

3.3 Motivasjon: Drivere for grønne anskaffelser   
Selv om det finnes barrierer knyttet til grønne offentlige anskaffelser, er det også drivere som 

motiverer oppdragsgivere til å anskaffe mer miljøvennlig. Drivere operasjonaliserer Berry & 

Berrys «motivasjon» i denne studiens kontekst, som er drivere for grønne offentlige 

anskaffelser. Hva er årsaken til at enkelte kommuner velger å anskaffe el-biler, og hvilke 

faktorer gjør at en slik politikkadopsjon finner sted? Det er tre overordnede kategorier som 

blir relevant å se nærmere på i denne sammenheng: økt bevissthet, erkjennelse av fordelene 

og politisk press/støtte. Massey, Biesbroek, Huitema & Jordan (2014) postulerer i sin 



 
27 

forskningsartikkel at disse tre kategoriene er drivere knyttet til grønne offentlige anskaffelser. 

Flere andre studier trekker også fram disse kategoriene. Økt bevissthet blir eksempelvis 

presentert som en driver i Brooks, Adger, Barnett, Woodward & Lim (2005) sin forskning på 

drivere og barrierer, mens politisk press/støtte blir trukket fram i Zhu, Geng & Sarkis (2013) 

sin studie. Det er derfor etter min oppfatning tre kategorier som peker seg ut etter en 

gjennomgang av eksisterende litteratur.  

 

I sammenheng med det teoretiske resonnementet, kan drivere for en grønnere 

anskaffelsespolitikk ses i lys av innovasjonsmodellens motivasjon. Motivasjonsfaktoren er en 

viktig faktor for politikkadopsjon, eksempelvis ved at det er en viss alvorlighetsgrad knyttet 

til problemet. Alvorlighetsgraden i denne sammenheng vil være at kommunene har økt 

bevissthet i forhold til hva slags effekt transport har på klimagassutslipp, og deretter 

motiveres av å kunne påvirke problemet ved å anskaffe grønnere for å oppnå 

klimagassreduksjon. Et annet eksempel er politikere som støtter innkjøp av el-biler, med årsak 

i alvorlighetsgraden transportsektoren har på klimaet.  

 

Overordnede kategorier på makronivå – Drivere 

Økt bevissthet Erkjennelse av fordelene Politisk press/støtte  
 

Figur 4: Oversikt over overordnede kategorier innenfor drivere 
 

3.3.1 Økt bevissthet  

Økt bevissthet kan ses i sammenheng med forståelse av hva klimaendringer innebærer. Selv 

om en kommune hverken har opplevd eller fysisk kjent på klimaendringene, så er 

politikkadopsjon av grønne offentlige anskaffelser avhengig av at oppdragsgivere ser verdien 

av en slik anskaffelse (Massey et al., 2014, s. 436). Man må derfor være bevisst hva 

klimaendringene kan ha en betydning for – da eksempelvis skadelige innvirkninger på 

luftkvalitet, sosioøkonomiske og økologiske systemer. Disse skadelige innvirkningene kan 

også gjøre at oppdragsgivere ser alvorlighetsgraden av et problem, og blir motivert deretter. I 

sammenheng med innovasjonsmodellens motivasjon, vil denne alvorlighetsgraden kunne føre 

til en innretting av anskaffelsespolitikken i en grønnere retning, ved at det er en bevissthet 

rundt hva slags innvirkning klimaendringene har på miljøet.   

Økt oppmerksomhet og bevissthet rundt klimaendringer, kan i den sammenheng sies å være 

en potensiell driver for å innrette anskaffelsespolitikken i en grønnere retning. Dette betyr at 
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det er en forståelse av at klima er viktig, som deretter blir en driver for endring. Brooks et al 

(2005) mener bevisstgjøring er helt nødvendig for å få beslutningstakere til å innse et behov 

for politikkadopsjon. Bevisstgjøring vil kunne fremme vilje og prioritering til implementering 

av ny politikk. Da er beslutningstakere helt avhengige av å forstå risikoen klimaendringene 

utgjør for samfunnet (Brooks et al., 2005, s. 176). Forståelse av dette vil da kunne skje 

gjennom spredning av informasjon, samt kommunikasjon. Testa, Annunziata, Iraldo & Frey 

(2016) undersøkte i sin studie ulike drivere for miljøkriterier i offentlige anbud ved å se på 

data fra italienske kommuner. Studiens statistiske analyse fant at økt bevissthet var en 

nøkkelvariabel for flere grønne anskaffelser (Testa et al., 2016, s. 1897).  

 

3.3.2 Erkjennelse av fordelene  

Selv om økt bevissthet rundt klimaendringer er en potensiell viktig pådriver til å gjøre 

anskaffelsespolitikken grønnere, må det også være en forståelse og erkjennelse av de 

potensielle fordelene ved å legge om til en grønnere anskaffelsespolitikk. I sammenheng med 

innovasjonsmodellens motivasjon, avhenger dette av at man har en felles erkjennelse av et 

problem, og adresserer at en ny politikk kan være en fordel for dette problemet. Sett i lys av 

anskaffelser, vil det være økt bevissthet om fordelene knyttet til el-biler som vil kunne være 

en driver for å endre anskaffelsesstrategien i en grønnere retning. En undersøkelse av OECD 

undersøkte implementering av grønne offentlige anskaffelser, og fant at en av de største 

barrierene for dette var mangel på informasjon om hva slags fordeler og miljøgevinster slike 

anskaffelser ville kunne gi (Testa, Iraldo, Frey & Daddi, 2012, s. 91). Dette taler i fordel for at 

en forståelse og erkjennelse for fordelene vil kunne føre til politikkadopsjon.  

 

3.3.3 Politisk press/støtte  

Press/støtte er en annen driver for grønne offentlige anskaffelser. Press kan komme både fra 

det offentlige og private, fra myndigheter eller innbyggere. Dette presset kan skape en 

potensiell drivkraft for politikkadopsjon (Massey et al., 2014, s. 436). Press i denne 

sammenheng kan eksempelvis knyttes til at innbyggere i en kommune ønsker at det offentlige 

tar mer miljøbevisste valg, eller at kommuner blir påvirket av et nasjonalt press om å gjøre 

mer miljøbevisste valg. Brander, Führ & Olsthoorn (2003) argumenterer for at politisk 

engasjement er en av de viktigste driverne for grønne anskaffelser. Videre skriver han at 

oppdragsgivere i anskaffelsesprosesser enda ikke anser grønne offentlige anskaffelser som en 

standardpraksis, som gjør at enten politisk press eller initiativer fra administrasjoner nærmest 

vil være påkrevd. Press/støtte fremkommer også i artikkelen til Wikerström, Eriksson & 
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Hansson (2016), der forskerne peker på viktigheten av politiske entreprenørers innflytelse i 

sammenheng med introduksjon av elektriske kjøretøyer i enkelte svenske kommuner 

(Wikerström et al., 2016, s. 17). Det kommer fram i artikkelen at politiske entreprenører 

påvirket og fremskyndet prosessen med kommunale elektriske biler, ved at de informerte 

beslutningstakerne og satt saken opp på den politiske agendaen (Wikerström et al., 2016, s. 

17). I sammenheng med innovasjonsmodellens motivasjon, vil politisk press/støtte kunne føre 

til at alvorlighetsgraden av et problem blir adressert enda tydeligere enn det ellers ville gjort, 

ved at det eksempelvis skapes et politisk press for å endre en spesifikk politikk. Press og 

støtte vil dermed være potensielt viktige motivasjonsfaktorer for adopsjon av ny politikk.  

 

3.4 Ressurser og hindringer: Barrierer mot grønne offentlige anskaffelser   
For å kunne se nærmere på implementering av grønne offentlige anskaffelser, vil det være 

helt avgjørende å identifisere ulike implementeringsutfordringer i tillegg til drivere. 

Systematisering av de ulike utfordringene vil i den sammenheng være viktig, da litteraturens 

omfang er stor, og det finnes mange utfordringer i ulike sektorer, regioner og organisasjoner. I 

litteraturen om grønne anskaffelser har det blitt fremhevet fire fremtredende barrierer: 

organisatoriske utfordringer, kostnader, størrelse og kunnskap (Ahsan & Rahman, 2017, s. 

183). Enkelte av disse kategoriene har flere utfordringer, som dermed vil bli forklart på 

mikronivå. En slik kategorisering gjør det mulig å se på utfordringene på et overordnet og 

detaljert nivå samtidig. Rammeverket er inspirert av en forskningsartikkel skrevet av Ahsan & 

Rahman (2017), som tar utgangspunkt i fem grønne anskaffelseskategorier på makronivå og 

16 utfordringer på mikronivå i Australsk helsesektor. Rammeverket vil bli presentert på 

tilnærmet lik måte som den australske studien, men vil ha noen forskjellige samt færre 

kategorier på utfordringer og drivere. Årsaken til at jeg har valgt akkurat disse fire 

kategoriene på barrierer, er at Ahsan & Rahman (2017) i sin forskningsartikkel postulerer at 

organisatoriske utfordringer, kostnader og kunnskap er noen av hovedutfordringene knyttet til 

grønne offentlige anskaffelser. Disse tre kategoriene blir også fremhevet som barrierer i EUs 

«Green Public Procurement in Europe» rapport fra 2005, og i Rais, Bidin, Bohari & Saferi 

(2018) sin forskningsartikkel om barrierer knyttet til grønne anskaffelser. Det er dermed etter 

min oppfatning tre temaer som peker seg ut etter en gjennomgang av litteraturen. 

Kommunestørrelse blir også valgt som en variabel innenfor barrierer. Årsaken er at det 

kommer fram at større organisasjoner, målt på innbyggertall i kommuner, er mer strukturerte i 

anskaffelser og ligger lengre fremme enn små kommuner på de fleste områder (Rambøll, 

2018B). Størrelse blir også trukket fram i det teoretiske resonnementet som en faktor for 
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politikkadopsjon. Det er dermed etter min oppfatning en viktig variabel å kartlegge, når 

studien tar utgangspunkt i kommuner med ulikt innbyggertall.  

 

 
Figur 5: Oversikt over overordnede kategorier innenfor barrierer  

 

3.4.1 Organisatoriske utfordringer  

Den første kategorien er organisatoriske utfordringer, som handler om interne utfordringer i 

en organisasjon (Hoejmose & Adrien-Kirby, 2012, s. 236). Ettersom organisatoriske 

utfordringer kan representere så mangt, vil det i denne oppgaven tas utgangspunkt i to 

spesifikke problemer tilknyttet implementering av grønne anskaffelser. Disse to utfordringene 

fremstår som gjentagende innenfor tidligere forskning, og blir derfor tillagt vekt. 

Utfordringene er støtte fra toppledelsen og klare strategiske mål. Disse faktorene kan ses på 

som viktige i sammenheng med hverandre, men også i sammenheng med sannsynligheten for 

at en organisasjon vil innovere. I tråd med det teoretiske resonnementet, og 

innovasjonsmodellens tilgjengelige ressurser, vil ledelse og strategiske mål være relatert til de 

ressursene en organisasjon har til rådighet. Strategier og ledelse vil dermed være en intern 

ressurs i en organisasjon, og vil kunne ha betydning for viljen til politikkadopsjon og om 

politisk innovasjon finner sted.   

 

En viktig faktor for at grønne offentlige anskaffelser skal lykkes, er ledelse. Brammer & 

Walker (2011) finner gjennom en omfattende internasjonal studie at toppledere som støtter 

bærekraftige innkjøp, og integrerer dette i sine strategier, målsettinger og planlegging, vil 

kunne påvirke innkjøpere til å implementere grønne anskaffelser. Innflytelsen ledere har 

innad i organisasjoner trekker også Cambra-Fierro, Polo-Redondo & Wilson (2008) fram i sin 

forskningsartikkel. Gjennom en casestudie fra Spania, fant de at lederes verdier i 

organisasjoner vil påvirke selve selskapets verdigrunnlag (Cambra-Fierro et al., 2008 s. 164). 

En strukturell barriere vil dermed være fravær av støtte til grønne anskaffelser fra toppledere. 

Dette støttes også av Hoejmose & Adrien-Kirby (2012), som peker på at interne faktorer som 

ressurser, ferdigheter og støtte er viktige. Det legges også vekt på at en av de prinsipielt 

viktigste interne driverne for grønne anskaffelser i en organisasjon er toppledelse og 

organisatoriske verdier (Hoejmose & Adrien-Kirby, 2012, s. 236). Carter & Jennings (2002) 
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argumenterer også for dette i sin artikkel, og peker på at toppledelse er nøkkeldriveren til 

grønne anskaffelser, fordi ledere er ansvarlige for organisasjonens aktiviteter og har en 

innflytelse på organisasjonens kultur.  

 

Utforming og målsetting av grønne offentlige anskaffelser kan variere mellom organisasjoner, 

som gjør det desto viktigere å se på hva slags strategi som tas i bruk innad i organisasjonen. 

Klare strategiske mål er derfor den andre barrieren innenfor organisatoriske utfordringer. 

Ifølge Günther & Scheibe (2006), er det de ansvarlige lederne for anskaffelsene som må være 

tilstrekkelig oppdaterte og informerte om hva målene med grønne anskaffelser er. Dette 

bunner i at implementering av grønne anskaffelser vil være utfordrende å gjennomføre om 

man ikke har en strategisk retning på hvordan man skal gå fram i prosessen. De er også 

tydelige gjennom sin studie at det er mange ulike oppfatninger av hva som faktisk er 

hindringene med implementering innad i de ulike organisasjonene. Det kan være hindringer 

knyttet til både situasjon, størrelse og ansatte. Det er derfor ikke kun én strategi som fungerer 

på et generelt grunnlag – strategien må utvikles individuelt (Günther & Scheibe, 2006, s. 67).  

Strategier må derfor ses i sammenheng med støtte fra ledelsen. Om ledelsen støtter 

bærekraftige anskaffelser i sine strategier, vil det kunne være mindre utfordrende å 

implementere grønne anskaffelser (Brammer & Walker, 2011, s. 472). Uten støtte fra ledelsen 

om en dreining mot en mer bærekraftig anskaffelsespolitikk, vil det være mindre sannsynlig 

for at klima og miljø vil være en del av organisasjonens strategier og målsettinger.  

 

3.4.2 Kostnader  

Kostnader viser seg å være en av de sterkeste faktorene som påvirker implementeringen av 

grønne offentlige anskaffelser. Kostnadseffektivitet er som innledningsvis nevnt et klart viktig 

aspekt i anskaffelsespolitikken, som gjør det desto viktigere å finne en optimal balanse 

mellom miljøvennlige og kvalitetsmessige anskaffelser med forholdsvis lave kostnader. Dette 

byr i enkelte tilfeller på utfordringer, da lave kostnader og miljøvennlige innkjøp ikke alltid er 

lett å tilfredsstille i en og samme anskaffelse.  

 

Walker & Brammer (2009) finner i sin analyse av barrierer til implementering av grønne 

anskaffelser at økonomiske aspekter spiller en stor rolle i anskaffelsesprosessen. Grønne 

anskaffelser og de miljøvennlige produksjonsmåtene blir i flere tilfeller oppfattet som mer 

kostbare enn andre metoder, som da fører til at mindre miljøvennlige produkter ofte blir valgt 

framfor grønnere alternativer (Walker & Brammer, 2009, s. 456). Dette kan også forklares 
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ved at offentlige organisasjoner ofte har et stramt budsjett å forholde seg til, og begrenses til å 

anskaffe noe mindre kostbart (Walker & Brammer, 2009, s. 456). I sammenheng med 

innovasjonsmodellens tilgjengelige ressurser, vil økonomi være en ressurs for kommunene, 

og vil være positivt relatert til muligheten for politisk innovasjon. Har ikke kommunene de 

økonomiske ressursene for å kunne anskaffe el-biler, vil dette kunne hindre politikkadopsjon 

av grønne offentlige anskaffelser. 

Ved siden av at oppdragsgivere ser viktigheten av grønne anskaffelser, blir finansiell støtte og 

kostnadsmessige prosesser nevnt som spesifikke barrierer (Hoejmose & Adrien-Kirby, 2012, 

s. 238). I tillegg til stramme budsjetter og finansiell støtte, trekker Gleim, Smith, Andrews & 

Cronin Jr (2013) fram en barriere knyttet til at grønne produkter ikke nødvendigvis er lett 

tilgjengelige i lokale markeder, som kan føre til tidskrevende og kostbare prosesser for denne 

typen innkjøp (Gleim et al., 2013, s. 46).   

 

3.4.3 Kommunestørrelse   

Variasjon i størrelse vil kunne være en forklaring på implementeringsutfordringer. Et godt 

eksempel på dette kan illustreres ved å ta utgangspunkt i norske kommuner. Til tross for at 

kommunesammenslåinger har ført til reduksjon av antall kommuner, er det fremdeles mange 

kommuner med lavt innbyggertall. Dette vil kunne ha en påvirkning på kommuners 

innkjøpspraksis. En undersøkelse gjort av Michelsen & Boer (2009) viser en korrelasjon 

mellom størrelse på kommuner og fylker, og deres fokus på grønne anskaffelser. Andre 

relevante faktorer som spilte inn, var blant annet innkjøpsavdeling og innkjøpsstrategi 

(Michelsen & Boer, 2009, s. 163). Å jobbe aktivt med grønne anskaffelser må ses i lys av 

kommunens størrelse, som igjen må ses i sammenheng med innkjøpsavdeling og 

innkjøpsstrategi (Michelsen & Boer, 2009, s. 163). En viss minimumsstørrelse sikrer dermed 

en tilstrekkelig mengde kunnskap om innkjøpspraksisen, samt nok ressurser til å utvikle en 

god nok innkjøpsstrategi (Michelsen & Boer, 2009, s. 163). Det blir også presisert at 

mulighetene for grønne anskaffelser begrenses av ekspertisen på miljøspørsmål. Preuss 

(2007) trekker i sin artikkel fram viktigheten av et tett samarbeid mellom innkjøpere og 

miljøeksperter, og ser på dette som en mulighet for å dele kunnskap. Dette kan imidlertid by 

på utfordringer, da få kommuner i Norge har en egen miljøavdeling. For små kommuner vil 

det også være problematiske med tanke på spesialisert personell, både når det gjelder miljø og 

innkjøpspraksis (Michelsen & Boer, 2009, s. 164).  

Ser man denne forskningen i sammenheng med innovasjonsmodellens tilgjengelige ressurser, 

vil kommunens størrelse være en av flere karakteristikker som forklarer hvor innovative 
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organisasjoner er, og hvordan en viss minimumsstørrelse kan fremme politisk innovasjon 

(Rogers, 1983, s. 361). Et eksempel på hvordan størrelse kan ses som en tilgjengelig ressurs, 

er tett samarbeid mellom innkjøper og miljøeksperter og tilstrekkelig med kapasitet. Har 

kommunene nok kapasitet og tilstrekkelig med ressurser og ekspertise, vil det kunne 

argumenteres for at politikkadopsjon og implementering av grønne anskaffelser vil være 

mindre utfordrende.  

 

3.4.4 Kunnskap  

Den siste utfordringskategorien er kunnskap. Kunnskap trekkes i flere forskningsartikler fram 

som en viktig faktor i innkjøpspraksisen. Bratt, Hallsted, Robèrt, Broman & Oldmark (2013) 

peker blant annet i sin artikkel på at manglende kunnskap og kompetanse er an av grunnene til 

at offentlige innkjøpere ikke går til innkjøp av innovative, grønne løsninger. Dette handler om 

at innkjøperne ikke har kunnskap om hvilke innovasjonsløsninger som er tilgjengelige (Bratt 

et al., 2013, s. 314). En annen studie av offentlige innkjøpere, eksemplifiserer med den 

nederlandske nasjonale regjeringen. Studien viser at bærekraftig anskaffelsesatferd har en 

sammenheng med innkjøpernes forpliktelse til endring kunnskap (Grandia, 2016, s. 185). Det 

ble utarbeidet en hypotese, som antok at bærekraftig anskaffelsesatferd ville finne sted om 

innkjøperen personlig tror på fordelene ved å implementere bærekraftige løsninger, samt har 

tilstrekkelig kunnskap om prosessen. Dataene i studien bekreftet hypotesen, da begge 

variablene, kunnskap og endring, gjorde at bærekraftig anskaffelsesatferd økte betydelig 

(Grandia, 2016, s. 189).  

 

 
Figur 6: Forholdet kunnskap og forpliktelse til endring har på anskaffelsesatferd (Grandia, 2016, s. 185) 

 

Värnas, Balfors & Faith-Ell (2009) intervjuet organisasjoner som var involverte i 

anskaffelsesprosesser i Sverige. I studien fant de at en av årsakene til at grønne anskaffelser 
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begrenses, var mangelen på kunnskap til å formulere spesifikke miljøpreferanser (Värnas et 

al., 2009, s. 1218). Brammer & Walker (2011) trekker også fram kunnskap som en 

avgjørende faktor, og peker på hvilken innflytelse kunnskapen har på gjennomføringen av 

bærekraftige anskaffelser. For at en organisasjon skal kunne implementere grønne 

anskaffelser effektivt, er det helt avgjørende å inneha verktøy som ferdigheter og kompetanse. 

Dette er fordi bærekraft i seg selv er et omstridt og komplekst konsept (Brammer & Walker, 

2011, s. 457). For å lykkes med implementering av grønne anskaffelser, er det derfor viktig at 

fagpersoner innenfor anskaffelsesprosessen er kompetente, og har fått tilstrekkelig opplæring 

(Brammer & Walker, 2011, s. 458). Kjöllerström (2008) viser i sin studie en rekke barrierer 

ved implementering av grønne anskaffelser, der nettopp manglende opplæring presenteres 

som en av de viktigste årsakene til implementeringsutfordringer. Det må derfor sørges for at 

det er klare retningslinjer for bærekraft, og en opplæring i alt fra anbudsdokumenter til 

evaluering i anskaffelsesprosessen (Kjöllerström, 2008, s. 8). For at en organisasjon skal 

kunne adoptere miljørettede praksiser, herunder grønne anskaffelser, vil det være nødvendig å 

få på plass kapasitet og evne. Kapasitet og evne får man om man utvikler arbeidstakeres 

kunnskap og ferdigheter, da spesifikt gjennom opplæring (Sarkis, Gonzales-Torre, Adenso-

Diaz, 2010, s. 170). Kapasitet og evne vil være eksempler på tilgjengelige ressurser innad i en 

organisasjon, sett i sammenheng med Berry & Berrys innovasjonsmodell. For å kunne 

gjennomføre en grønn anskaffelsespolitikk, vil det være nødvendig at oppdragsgivere innehar 

tilstrekkelig med ressurser som eksempelvis informasjon, opplæring, ferdigheter og 

kompetanse. Modellen tar utgangspunkt i at uten slike ressurser, vil det være vanskeligere å få 

til politikkadopsjon.   

 

3.5 Nabokommunen som ekstern påvirker  

I teoridelen om diffusjonseffekter og eksterne determinanter, forklares politikkadopsjon som 

en funksjon av eksterne påvirkninger. En viktig ytre påvirkning som trekkes fram i 

litteraturen, er nabokommuners handlinger og oppførsel. Et eksempel på viktigheten av 

nabokommunen som påvirker, kan eksemplifiseres med klimasatsordninger. I 2016 ble det 

satt i gang en klimasatsordning av regjeringen, som var en støtte for å opprette flere 

klimanettverk. Tidligere klima- og miljøminister Olva Elvestuen understreket viktigheten av 

slike nettverk, og forklarte at lokalt klimaarbeid er helt avgjørende for å kunne nå målene om 

reduksjon av klimagassutslipp (Miljødirektoratet, 2019). Det ble trukket fram at lokalt 

samarbeid og utveksling er viktig for å oppnå resultater. Lokalt samarbeid og utveksling kan 

ses i sammenheng med regional diffusjonsmodell, der nabokommuner påvirker hverandre 
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eksempelvis gjennom utveksling av informasjon. I tillegg vil slike nettverk kunne føre til økt 

kompetanse, og at klimavennlige løsninger sprer seg. (Miljødirektoratet, 2019). I 2019 var det 

til sammen 274 kommuner som deltok i 27 ulike nettverk. I sammenheng med 

innovasjonsmodellens eksterne determinanter, vil den regionale diffusjonsmodell kunne 

forklare påvirkningskraften slike kommunale nettverk vil ha på politisk innovasjon.   

 

3.6 Nasjonal innflytelse for å fremme diffusjon  

I teoridelen om den vertikale innflytelsesmodellen, forklares det at etterligning av politikk 

skjer i sammenheng med den nasjonale regjeringens politikk, og at stater etterligner som et 

resultat av en læringsprosess. Et eksempel som illustrerer dette trekker Balla (2001) fram i sin 

studie. Studien undersøker hvilken rolle nasjonale institusjoner spiller for å fremme diffusjon. 

De sentrale funnene var at statsledere som var aktive i en nasjonal profesjonell forening hadde 

større sannsynlighet for å adoptere en lov (Balla, 2011, s. 221). Dette innebærer også aktiv 

læring gjennom informasjonsnettverk. Forskeren konkluderer med at deltakelse på nasjonalt 

nivå, og en slik form for innflytelse, kan gjøre adopsjon av innovasjoner enklere. Walker, 

Avellaneda & Berry (2007) finner også i sin studie at byer med høyere grad av innovasjon 

lærer av profesjonelle foreninger og nettverk, og drar nytte av den vertikale innflytelsen fra 

sentralstyret (Walker et al., 2007, s. 22). 

En annen interessant vinkling er Mintrom (1997) sin studie om diffusjonseffekter. Forskeren 

trekker fram måter foreninger kan påvirke diffusjon på. En av disse er å gi statlige 

tjenestemenn muligheter, for eksempel gjennom møter for å lære om dagens utvikling på 

politikkområdet og for å se på andre staters tilnærminger for å løse spesifikke problemer 

(Mintrom, 1997, s. 739). I sammenheng med den vertikale innflytelsesmodellen, vil 

litteraturens eksempler som kontakt med sentralstyret og deltakelse på nasjonalt nivå kunne 

resultere i en læringsprosess som deretter kan føre til politisk innovasjon. Kommunene vil 

eksempelvis kunne etterligne den nasjonale regjeringens politikk, som et resultat av en 

læringsprosess.  
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3.7 Sammenfattende modell   

 

 
Figur 7: Sammenfattende modell  

 

Den sammenfattende modellen oppsummerer det teoretiske rammeverket. Modellen 

illustrerer hvordan Berry & Berrys innovasjonsmodell inngår med interne og eksterne 

determinanter, sammen med indikatorene som er funnet i foreliggende forskning om grønne 

anskaffelser. Sammen danner disse det teoretiske fundamentet, som vil bli tatt i bruk videre i 

oppgavens analysekapittel. 

Modellen skal brukes for å undersøke hvor relevante de interne og eksterne determinantene er 

for å forklare spredningen av anskaffelser av el-biler som ny politikk. Jeg har undersøkt et 

utvalg på 10 kommuner for en kvalitativ studie, der størrelse er et spesielt interessant element.  
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4.0 Data og metode   
I dette kapittelet vil det metodiske opplegget for oppgaven bli presentert. Innledningsvis skal 

metoden som vil bli brukt for å samle inn data, og for å analysere det empiriske resultatet, bli 

drøftet. Videre skal casestudie og utvalgsstrategien for datamaterialet diskuteres, samt styrker 

og svakheter med undersøkelsesopplegget i lys av oppgavens problemstilling. Etterfulgt av 

dette skal innsamlingen av den empiriske hovedkilden, intervjudata, presenteres. Her vil 

deriblant identifisering av informantene og gjennomføring av intervjuene bli lagt fram. 

Avslutningsvis skal metodens reliabilitet og validitet vurderes. Prosjektet er godkjent av 

Norsk senter for forskningsdata (NSD).  

 

4.1 Kvalitativ tilnærming   

Det er viktig at valg av metode er i samsvar med oppgavens tema og problemstilling. Da 

temaet grønne offentlige anskaffelser kan undersøkes både kvantitativt og kvalitativt, vil det 

være nødvendig å kartlegge hvilken innsikt som vil være viktig for akkurat denne studiens 

problemstilling. Problemstillingen søker en detaljert innsikt i et enkeltfenomen, som er 

anskaffelser av el-biler. Erfaringer, oppfatninger og opplevelser fra sentrale personer i 

anskaffelsesprosesser vil dermed være fordelaktig. En slik innsikt er kunnskap som kan være 

utfordrende å måle kvantitativt sammenlignet med kvalitativt. Ettersom den kvalitative 

metoden baserer seg på menneskelige erfaringer, og kjennetegnes ved beskrivelser eller 

forklaringer av enkeltfenomener, vil dette være i tråd med oppgavens problemstilling. En 

kvalitativ tilnærming vil derfor være nyttig, fordi metoden legger til rette for en slik type 

innsikt som vil være relevant for min studie. Den innsikten som vil være relevant, vil kunne 

oppnås ved å intervjue relevante personer i anskaffelsesprosesser. Slik kunnskap lar seg ikke 

måles likt ved bruk av tall og randomiserte utvalg. Jeg velger dermed å begrunne valget av en 

kvalitativ tilnærming med at problemstillingen ikke har som mål å svare på de samme 

spørsmålene som stilles i en kvantitativ forskning. I tillegg ønsker jeg en dybde sammenlignet 

med bredde, og en dynamisk tilnærming der det er mulig å følge opp svarene til informantene 

mine. En kvalitativ tilnærming vil dermed la meg kunne generere en verdifull samtale, som 

kan gi meg tilstrekkelig med informasjon til en kompleks problemstilling og for å kunne 

besvare oppgavens problemstilling.  
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4.1.1 Casestudie 

Casestudie vil bli tatt i bruk som det kvalitative undersøkelsesopplegget. Et slikt 

undersøkelsesopplegg vil kunne gi meg en detaljert og intensiv analyse av en enkelt sak. 

Grønne offentlige anskaffelser er et komplekst tema med mange faktorer og variabler, som 

også varierer ut fra ulike kontekster. Casestudie vil dermed være fordelaktig, fordi det lar meg 

gå inn i sakens kompleksitet, samt gi meg en dypere forståelse på en kompleks 

problemstilling (Bryman, 2016, s. 60). Casestudie som undersøkelsesopplegg vil også kunne 

bidra til en helhetlig og grundig undersøkelse, som vil kunne gi meg en forståelse for ulike 

atferdsforhold (Zainal, 2007, s. 1). Ettersom jeg ønsker en dypere forståelse av hva som 

oppleves som drivere og barrierer i ulike kommuner, vil undersøkelsesopplegget være i 

samsvar med oppgavens problemstilling. I tillegg er casestudie en velegnet metode for min 

oppgave, fordi den er knyttet til et teoretisk rammeverk. Ettersom oppgaven skal ta i bruk 

politikkinnovasjonsteori, vil casestudie egne seg godt. Dette er fordi case muliggjør testing av 

teori, i tillegg til å eventuelt etablere nye teorier eller utvide teorien (Eisenhardt, 1989, s. 535).  

 

Casestudien vil i denne oppgaven være forklarende og teoribasert. Jeg skal ta utgangspunkt i 

flere ulike case, som sammen skal fange mangfoldet i den spesifikke saken jeg ønsker å 

studere – drivere og barrierer ved grønne offentlige anskaffelser. Jeg har valgt å ta 

utgangspunkt i multi-case, da dette lar meg sammenligne systematisk, i tillegg til å kunne 

teste politikkinnovasjonsteori (Bleijenbergh, 2010, s. 62). Sammenlignet med å studere kun 

ett enkelt case, vil multi-case være fordelaktig med tanke på å kunne danne mer generelle 

kategorier for hvordan spesifikke forhold kan være relatert til hverandre (Chmiliar, 2010, s. 

583). Dette gjør at resultatene kan komme sterkere ut enn hva det ville gjort ved å kun bruke 

en enkelt sak. I tillegg er det egnet med tanke på at problemstillingen kan undersøkes i et mer 

variert spekter av omstendigheter. Multi-case vil derfor kunne gi meg omfattende beskrivelser 

og forklaringer på drivere og barrierer ved innkjøp av el-biler i de utvalgte kommunene 

(Chmiliar, 2010, s. 583).  

Innenfor den forklarende casestudien, har jeg valgt å ta utgangspunkt i en diverse-case 

tilnærming. Med en slik tilnærming velges det ut ulike case med forskjellige score på 

parametere som vil være av interesse. Parameteren jeg skal velge ut ifra, og som vil bli 

utvalgets resonnement, er innbyggertall. Poenget med å sammenligne kommuner i ulike 

størrelsesklasser, er antagelsen i innledningskapittelet om at det er forskjeller i 

anskaffelsesprosesser på grunnlag av kommuners innbyggertall. Det er allikevel viktig å 

presisere at innbyggertall velges for å kontrollere for variasjoner i størrelse. Innbyggertall vil 
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dermed rangeres i stigende rekkefølge, og kommunene skal kategoriseres fra liten, 

mellomstor til stor. Det vil si at variabelen av interesse er kategorisk, og at variablene er 

verdier som kategoriseres fra lav til middelverdi og høy (Seawright & Gerring, 2008, s. 300). 

Deretter kan tilfellene velges tilfeldig blant de tilgjengelige i hver kategori. Å omfatte et 

spekter av variasjoner vil kunne øke representativiteten til utvalget mitt, og vil være en 

metodisk fordel ved å ta utgangspunkt i diverse-case tilnærmingen.  

 

Selv om casestudie i denne studien vil være fordelaktig, er det nødvendig å adressere mulige 

svakheter. Det er viktig å slå fast at lav N-studier ikke muliggjør statistisk generalisering, men 

at formålet i stedet er analytisk generalisering (Bryman, 2016, s. 399). Det blir derfor viktig å 

se på formålet med studien. Sammenlignet med eksempelvis surveyundersøkelser, er ikke 

formålet som forskningsdesign å generalisere til befolkningen eller andre tilfeller (Bryman, 

2016, s. 64). Min studie er ute etter å vurdere hvor god Berry & Berrys innovasjonsmodell er, 

i forhold til om determinantene faktisk er relevante for å kunne forklare politisk innovasjon i 

studiens kontekst. Selv om statistisk generalisering ikke er et mål for min studie, har jeg 

allikevel forsøkt å velge en mangfoldig metode - diverse case. Det vil dermed kunne 

argumenteres for at jeg har valgt en metode som har sterkere representativitet sammenlignet 

med andre liten-N utvalg. 

 

4.1.2 Utvalgsmetoden for caset  

Det viktigste kriteriet for utvalg i casestudier, er relevansen av saken for forskningsmålet 

(Bleijenbergh, 2010, s. 61). Ettersom casestudier enten utforsker ett enkelt case eller 

sammenligner et lite antall enheter, legger det et ekstra stort press på at utvalget må begrunnes 

godt (Bleijenbergh, 2010, s. 61). I motsetning til surveyundersøkelser, så er utvalget i 

casestudier ikke valgt tilfeldig, men strategisk (Bleijenbergh, 2010, s. 61). Dette er også 

gjeldende i min studie, og gjør det desto viktigere å velge kommuner som vil kunne gi meg en 

tilstrekkelig mengde med informasjon. Målet for utvalgsmetoden er å velge kommuner som 

kan identifisere egenskapene til et generelt fenomen – barrierer og drivere med grønne 

offentlige anskaffelser. I tillegg vil det være fordelaktig å kunne velge kommuner med ulikt 

innbyggertall, for å se om antakelsen om forskjeller basert på innbyggertall stemmer overens 

med virkeligheten og det teoretiske resonnementet. Det presiseres igjen at sammenligningen 

av kommuner basert på innbyggertall, gjøres for å kontrollere for variasjoner i størrelse.  
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For at min studie skal ha et representativt utvalg, vil det være helt nødvendig å velge 

kommuner som har anskaffet el-biler. Doffin er en nasjonal kunngjøringsdatabase for 

offentlige anskaffelser. Her publiseres både konkurransegrunnlag fra offentlig og privat 

sektor. Ulempen ved å ta i bruk databasen Doffin, er at ikke alle kunngjøringer legges ut i 

databasen. Dette er grunnet terskelverdien for kunngjøringsplikt, som er en beløpsgrense på 

1,3 millioner kroner. Dette vil kunne være en metodisk svakhet i forhold til trekking av 

utvalg. Ettersom man ikke ønsker å trekke et skjevt utvalg, vil det være viktig å være bevisst 

på nettopp denne svakheten. Grunnet terskelverdien på 1,3 millioner kroner, vil jeg ikke 

kunne sikre meg alle anskaffelser gjort i tidsperioden 2017-2019. Dette betyr at det vil kunne 

være flere utførte anskaffelser i andre kommuner som ikke finnes i databasen som tas i bruk i 

min studie. Allikevel argumenterer jeg for at utførte søk i databasen har vært det mest 

effektive og strategiske, da det er en lovpålagt portal for kunngjøringer av offentlige 

anskaffelser. Jeg vil dermed kunne sikre meg alle anskaffelser som er lagt ut på over 1,3 

millioner kroner. I tillegg er databasen lite tidskrevende, da alle anskaffelsene ligger på en og 

samme plass. Ved enkle strategiske søk, vil jeg kunne finne alle anskaffelser av el-biler i de 

ønskede tidsperiodene. Med tanke på oppgavens omfang, har jeg avgrenset tidsperioden til å 

se på innkjøp av el-biler fra 2017-2019. En annen fordel med å ta i bruk Doffin, er at 

dokumentene er offentlig tilgjengelige med informasjon om selve prosessen i den aktuelle 

kommunen. Disse dokumentene gir også kontaktinformasjon til oppdragsgiverne for de ulike 

anskaffelsene.  

 

For å sikre at mine søk i databasen har blitt utført på en tilstrekkelig måte, og at jeg har fanget 

opp alle relevante anskaffelser av el-biler, har jeg vært i kontakt med 

Digitaliseringdirektoratet. Jeg fikk tilsendt upubliserte dokumenter med en oversikt over alle 

anskaffelser gjort i en tidsperiode fra 2017 til 2019. Disse dokumentene har vært et tiltak for å 

sikre at alle søkene som er utført i Doffin har stemt overens med det faktiske antallet 

anskaffelser gjort i den gitte tidsperioden. Allikevel er det verdt å nevne at dokumentene jeg 

ble tilsendt ikke var sortert ut fra min kategori – elektriske kjøretøy. Dokumentene var svært 

omfattende, da det var en generell oversikt over alle anskaffelser gjort i en tidsperiode fra 

2017 til 2019. Dette medførte stor grad av systematisk og effektiv sortering av dokumentene. 

For å sortere systematisk og effektivt, søkte jeg på relevante og spesifikke kategorier. Slike 

kategorier kalles for CPV-koder, og er produkt- og tjenestekoder i anskaffelser. CPV-kodene 

ligger oversiktlig på Doffin, og var også publisert i Excel dokumentene. De relevante CPV-
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kodene jeg fant for min studie, og som omhandler el-biler, er:  

 

 
Tabell 1: Oversikt over CPV-koder  

 

Ved siden av å søke på relevante CPV-koder, valgte jeg å ta i bruk søkemotoren i selve Excel-

dokumentet. Jeg tok i bruk søkeord som «el-bil» «el», «elektrisk», «elbil» og «bil». Å søke på 

disse ordene i dokumentene, var enda et sikkerhetstiltak for å unngå å unnlate relevante 

anskaffelser. Dette ble gjort fordi oppdragsgivere ikke nødvendigvis legger inn en 

kunngjøring av et anbud under CPV-koden «El-kjøretøyer» - til tross for at 

konkurranseutlysningen i utgangspunktet burde ha blitt publisert i den kategorien. Det har 

derfor vært viktig å se på andre mulige kategorier i tillegg til «El-kjøretøyer». Med søk i både 

databasen Doffin og i anskaffelsesdokumentene i Excel, fant jeg til sammen 36 ulike anbud 

publisert av totalt 27 forskjellige kommuner i tidsperioden 2017-2019. Disse 27 kommunene 

er dermed grunnlaget for utvalg, og har blitt valgt ut strategisk.  

Det er viktig å adressere svakhetene ved en slik gjennomføring av casestudie. Svakheten er at 

det kan være vanskelig å systematisere en stor mengde data over en lengre periode (Zainal, 

2007, s. 5). Det har derfor være viktig å systematisere og organisere dataen på en oversiktlig 

måte, slik at jeg har kunnet unngå slike utfordringer. Det har dessuten vært helt nødvendig, da 

de tilsendte dokumentene fra Digitaliseringsdirektoratet var svært omfattende. Jeg har sørget 

for å organisere tilstrekkelig, ved å utarbeide et eget Excel-dokument der alle kunngjøringer 

av anbud i kategorien «El-kjøretøyer» er samlet på ett sted med tilhørende datoer og CPV-

koder. Denne systematiseringen er lagt ved som vedlegg nr 2.  

Etter å ha kommet fram til at det var 27 ulike kommuner med ulikt innbyggertall, valgte jeg å 

regne ut kvartil og velge kommuner på grunnlag av median, første kvartil og tredje kvartil. 

Med et slikt utvalg har jeg unngått de mest ekstreme casene, i tillegg til at jeg har fått en 
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oversikt over spredningen i materialet. Jeg har dermed fått et utvalg bestående av kommuner 

som ligger rundt de sentrale verdiene. Innbyggertallet som oppgis i kolonnene for alle 

kommunene er fra fjerde kvartal i 2018. Årsaken til at det tas utgangspunkt i innbyggertallet 

fra 2018, er fordi dette var midtpunktet for tidsperioden 2017-2019.  

 

Tall i stigende rekkefølge  Kommune  Innbyggertall 2018 K4 

1 Lom  2304 

2 Åfjord  3316 

3 Nordreisa  4918 

4 Nord-Fron  5731 

5 Gloppen 5847 

6 Surnadal  5954 

7 Inderøy  6774 

8 Osterøy  8125 

9 Vågan  9610 

10 Flora (Nå: Kinn)  11878 

11 Gjesdal  11913 

12 Kvinnherad  13187 

13 Lindås (Nå: Alver)  15847 

14 Aurskog-Høland 16496 

15 Steinkjer  22059 

16 Grimstad  23250 

17 Kristiansund  24289 

18 Harstad 24861 

19 Halden  31168 

20 Larvik 47067 

21 Ålesund  47886 

22 Bodø  52005 

23 Skedsmo (Nå: Lillestrøm)  55305 

24 Sarpsborg  55892 

25 Tromsø  76375 

26 Kristiansand  92204 

27 Oslo  679886 
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Tabell 2: Oversikt over kommuner som har publisert anbud i Doffin og har anskaffet el-bil i tidsrommet 2017-

2019 

 

For å finne kvartilene, har jeg først og fremst sortert kommunene i stigende rekkefølge på 

innbyggertall. Deretter har jeg regnet ut første kvartil, median og tredje kvartil. Jeg kaller 

første kvartil Q1, median M og tredje kvartil Q2. Forkortelsene Q1, M og Q2 vil bli brukt 

gjennom hele oppgaven. Medianen ble regnet ut ved å plassere tallene i en verdirekkefølge og 

finne mellomtallet. Første kvartil er midtpunktet av nederste del (25%), og ble regnet ut ved å 

plassere den nederste halvdelen av tallene i verdirekkefølge, og finne den nederste halvdelen. 

Tredje kvartil er midtpunktet av øverste del (75%), og ble regnet ut på samme måte som Q1, 

bare ved å se på den øvre halvdelen.  

 

Etter å ha regnet ut median og nedre og øvre kvartiler for første gang, sitter jeg igjen med 

følgende kommuner: Inderøy kommune, Aurskog-Høland kommune og Ålesund kommune. 

Ettersom jeg ønsker en større bredde i utvalget mitt, regner jeg ut kvartil for andre gang ved å 

trekke fra disse tre kommunene. Ettersom M er 12,5, Q1 er 6,5 og Q2 er 18,5, sitter jeg igjen 

med Surnadal, Osterøy, Lindås, Steinkjer, Larvik og Bodø i tillegg til de tre første – totalt 9 

kommuner. Dette vil gi meg en større bredde, samt et tyngre grunnlag for å analysere det 

empiriske materialet sammenlignet med kun tre kommuner. Allikevel har det vært en 

utfordring å rekruttere nok informanter som har hatt kapasitet og tid til å delta på intervju, så 

jeg har regnet ut kvartil for tredje gang for å sikre meg den bredden jeg ønsker meg i forhold 

til antall informanter. Q1, M og Q2 er i dette tilfellet Gloppen, Kvinnherad, Grimstad og 

Skedsmo (nå Lillestrøm).  

 

Etter å ha regnet ut kvartil tre ganger, ble utgangspunktet 13 kommuner. Relevante personer 

fra innkjøpsprosessene i disse kommunene ble kontaktet både per telefon og e-mail. Etter å ha 

kontaktet samtlige kommuner gjennom telefon og sendt ut 26 e-poster, var det totalt 11 

informanter som ønsket å stille opp på intervju. I en av kommunene var det to informanter 

som ønsket å stille på intervju, derav 10 kommuner og 11 representanter. De kommunene jeg 

satt igjen med var:  
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Tabell 3: Oversikt over de utvalgte kommunene  

 

Av de 10 ulike kommunene, er det seks ulike fylker representert. Under er en oversikt over 

antall kommuner som er representert i de ulike fylkene. 

 

 
Figur 8: Antall kommuner som er representert i ulike fylker 

 

Sett i sammenheng med resterende fylker i Norge, så er seks av totalt 11 fylker representert i 

denne studien. Ettersom utvalget er trukket tilfeldig, vil også spredningen av hvilke fylker 

som er representert i studien være tilfeldig. Studien allikevel over halvparten av Norges 

fylker.  

 

Det er viktig å poengtere at to av de 27 kommunene som ble trukket i utvalget, viste seg på et 

senere tidspunkt i studien å faktisk samarbeide om innkjøp. Utvalget av kommunene er 
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dermed basert på de kommunene som utlyste anbud på Doffin, og ikke alle kommunene som 

etterspør el-biler. Inderøy og Steinkjer er de to kommunene som i etterkant viste seg å være i 

en felles innkjøpsordning. Årsaken til at begge kommunene lyste ut anbud, var at anbudet ble 

sendt ut før de hadde kommet på plass i innkjøpssamarbeidet. De måtte derfor kjøre 

konkurransen på nytt. Dette visste ikke jeg før jeg var i gang med intervjuene. Dette klargjør 

hvorfor begge kommunene har lyst ut anbud, til tross for at de er i samme innkjøpsfellesskap. 

  

4.2 Intervjudata   
4.2.1 Identifisering av informantene  

Utvalget av informanter for intervjuene skal velges målrettet. Det vil si at jeg velger 

informanter som virker mest relevante for å kunne belyse det forholdet jeg studerer. Ettersom 

målet med oppgaven er å finne drivere og barrierer ved grønne offentlige anskaffelser på 

lokalt nivå, vil det være helt sentralt å velge informanter som er involvert i 

anskaffelsesprosessene i de utvalgte kommunene. I kunngjøringsdokumentene på Doffin er 

det oppgitt informasjon om oppdragsgiver, som er kontaktpersonen for anbudet. Det vil derfor 

være relevant å ta kontakt med vedkommende som står oppført som oppdragsgiver, ettersom 

de har vært involvert i den spesifikke prosessen. Disse personene er ofte innkjøpssjef, 

økonomisjef eller jobber som rådgivere i en innkjøpsavdeling. På den andre siden har det ikke 

vært enkelt å få tak i alle personene som stod oppgitt i dokumentene i Doffin-databasen. 

Årsaken til dette er at flere av kontaktpersonene ikke lengre jobbet med innkjøp, i tillegg til at 

enkelte kommuner har slått seg sammen med andre kommuner som har hatt en innvirkning på 

hvem som nå arbeider med innkjøp. Ettersom alt av informasjon ikke er tilgjengelig på 

Doffin, har jeg funnet kontaktinformasjon til relevante personer på kommunenes egne 

hjemmesider. 

I tillegg til å kontakte sentrale personer i innkjøpsprosessen, har jeg valgt å ta kontakt med 

ordførere i de utvalgte kommunene. Dette gjøres først og fremst fordi teorien inkluderer 

«annen politikk» og «press/støtte» som relevante faktorer i sammenheng med 

politikkadopsjon. For det andre er ordføreren kommunens øverste politiske leder, og kan sitte 

på verdifull informasjon om politisk press og andre politiske vedtaks innflytelse på grønn 

anskaffelsespolitikk. Med flere informanter fra de ulike kommunene vil intervjudataen 

styrkes. Designet mitt er i utgangspunktet utformet slik at både ordfører og sentrale personer i 

innkjøpsavdelingene de aktuelle kommunene skal intervjues. Allikevel har ikke dette latt seg 

gjennomføre fullverdig i realiteten, grunnet omstendighetene. Rekrutteringsprosessen har vært 

utfordrende, da potensielle informanter ikke har hatt tid og kapasitet til å delta på intervju. 
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Allikevel har jeg sikret meg informanter som har tilstrekkelig med kunnskap om 

anskaffelsespolitikken i kommunene, og som kan gi meg innsikt i drivere og barrierer.  

 

4.2.2 Intervjuundersøkelsen  

For å få den dybdeinformasjonen og innsikten som trengs for å kunne besvare 

problemstillingen, vil intervju være en velegnet metode å ta i bruk. Intervjuer kan brukes i 

ulike faser med ulike analytiske mål. For denne oppgaven er intervju hovedkilden til data, og 

vil være til hjelp for å teste overensstemmelsen med teorien (Lynch, 2013, s. 31). Det 

analytiske målet med intervjuene har vært å få relevant informasjon om opplevelser og 

oppfatninger fra informantene. Dette vil kunne gi meg mer innsikt og forståelse om ulike 

aspekter i anskaffelsesprosesser i de utvalgte kommunene.  

 

Intervjuene ble gjennomført semi-strukturerte. Semi-strukturerte intervjuer kan ta mange 

former, og ha flere grader av struktur (Bleich & Pekkanen, 2013, s. 97). Spørsmålene i min 

intervjuguide ble utarbeidet mer strukturerte enn ustrukturerte. Årsaken til dette, er at studien 

har operert med mange informanter, som øker behovet for strukturering. På den andre siden er 

det viktig å presisere at spørsmålene ikke har blitt utarbeidet så strukturerte og lukkede at det 

ikke har vært mulig for informantene å komme med egne oppfatninger og synspunkter. Det 

har vært viktig å la informantene svare fritt, slik at deres synspunkter og oppfatning av 

prosessen kom fram. Allikevel har det vært viktig å strukturere spørsmålene nok til at jeg har 

fått svar som har avdekket lik tematikk blant alle informantene mine. Å strukturere 

intervjuspørsmålene på en slik balansert måte, har gjort det mulig å få dybdedetaljer. Det har 

også sikret meg tilstrekkelig informasjon fra alle informantene. For å gjøre intervjuene mer 

strukturerte enn ustrukturerte, har jeg utarbeidet flere oppfølgingsspørsmål, eller «probes». 

Disse probene har gjort det mulig å styre samtalen om det ble behov for dette under selve 

intervjuet. Probene har også vært til hjelp i situasjoner der jeg har måttet sikret meg svar på de 

spørsmålene jeg hadde behov for å få besvart (Leech et al., 2013, s. 217). Det må allikevel 

presiseres at det har vært viktig for meg å unngå å legge ord i munnen på informantene. Dette 

har blitt tatt hensyn til ved å bruke generelle oppfølgingsspørsmål (Martin, 2013, s. 124). 

Probene har altså blitt tatt i bruk der informantene ikke har avdekket det nødvendige temaet.  

Utformingen av selve spørsmålene har dermed vært svært viktig å ta utgangspunkt i. Det har 

vært nødvendig å utforme spørsmål som kan gi tilstrekkelig med informasjonselementer som 

trengs for analysedelen, slik at jeg ikke har utfylt et tomrom «etter eget hode». Dette har jeg 

forsøkt å unngå ved å unnlate å stille for generelle spørsmål, eller spørsmål som stiller 
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urealistiske kunnskapskrav. Ettersom utvalget er fra tidsperioden 2017-2019, har det vært 

viktig å ta høyde for at ikke alle informantene nødvendigvis husker detaljer fra 2017. Det har 

dermed blitt tatt hensyn til at spørsmålene ikke skal stille urealistiske krav til detaljerte 

hendelser.   

 

4.2.3 Gjennomføring  

Intervjuene ble gjennomført i tidsperioden mellom 6.mars til 30.mars 2020. For å komme i 

kontakt med informantene, har jeg sendt en skriftlig forespørsel til hver informant. I 

forespørselen ble det forklart hva som var formålet med oppgaven, samt informasjon om selve 

intervjuet. Det ble også vedlagt et informantbrev, som går mer i detalj om formalitetene 

tilknyttet undersøkelsen og hvorfor vedkommende har blitt spurt.  

Intervjuene ble gjennomført per telefon. Årsaken til dette var at de relevante informantene i 

de aktuelle kommunene hadde stor geografisk spredning. Baksiden med virtuelle intervjuer er 

at jeg ikke fikk den samme interaksjonen som i et ansikt til ansikt intervju (Opdenakker, 

2006). Jeg fikk heller ikke den kontekstuelle informasjonen som jeg ellers ville fått. På den 

andre siden er fordelen at jeg har kunnet begrense intervjueffekter ved at min tilstedeværelse 

ikke har vært lik (Mosley, 2013, s. 8). I tillegg har jeg forsøkt å veie opp ved å sørge for en 

god kontakt med informantene, og sørge for at alle parter er klar over hensiktene med 

intervjuene.  

Intervjuene ble tatt opp på bånd, med godkjenning fra hver informant. Fordelen med dette har 

vært at jeg har hatt mulighet til å transkribere intervjuene. Dette har gitt meg presis og 

nøyaktig informasjon, i tillegg til å kunne bruke direkte sitater.  

 

4.2.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden starter med å gi en kort introduksjon som leses opp av intervjueren. 

Introduksjonen gir en kort oppsummering om tema for selve intervjuet, og opplysninger om at 

informanten på hvilket som helst tidspunkt kan trekke seg. Deretter følger opplysninger om 

samtykke til intervju og opptak av samtalen. Opplysninger om konfidensialitet og 

oppbevaring av data blir også kort nevnt. Å starte med en slik introduksjon til hver av 

informantene, har vært viktig for å etablere en trygghet mellom intervjuer og informant. 

Anonymisering av informantene vil også kunne oppleves som en trygghet. Dette gjøres også 

for å kunne stille spørsmål som informantene i utgangspunktet kanskje ville være motvillige 

til å svare på (Fink, 2003, s. 19). Det er allikevel verdt å nevne at intervjutemaet er lite 

sensitivt.  
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Etter introduksjonen, starter intervjuet med et generelt spørsmål. Åpningsspørsmålet er 

dermed utformet enkelt, og vil kunne beskrives som en «ice-breaker». Årsaken til at jeg 

starter med et generelt spørsmål før de spesifikke spørsmålene, er at jeg ønsker å etablere en 

form for relasjon med informantene. Det er også et godt spørsmål å starte med, fordi det er et 

enkelt spørsmål å svare på. Videre har jeg gruppert spørsmålene etter undertema i seksjoner. 

Jeg har startet med utfordringer, for så å gå videre på motivasjoner. Selv om jeg har gruppert 

spørsmålene i seksjoner, har det i flere tilfeller vært slik at spørsmålsrekkefølgen har variert 

underveis. Dette har vært helt nødvendig for at intervjuet i størst mulig grad skal likne en 

samtale. I tillegg har formuleringene på spørsmålene variert, som har bidratt til styrket 

validitet. På den andre siden har dette kunne ført til mindre reliabilitet. I den sammenheng har 

probene hatt en viktig rolle, da disse oppfølgingsspørsmålene har gjort det mulig å dekke 

samme tematikk i hvert av intervjuene. 

Formuleringen av spørsmålene har også vært viktig. Spørsmålene har blitt formulert med mål 

om å spørre om faktisk atferd, og ikke holdninger. Det har vært viktig å utarbeide 

formuleringen slik at jeg har kartlagt faktaopplysninger som kan brukes i analysen (Leech, 

Baumgartner, Berry, Hojnacki & Kimball, 2013, s. 219). Jeg har også forsøkt å unngå å stille 

ledende spørsmål, og maksimert nøytraliteten.  

Avslutningsvis har jeg stilt et helt åpent spørsmål. Jeg har gitt informantene mulighet til å 

«evaluere» intervjuet, i tillegg til å kunne stille spørsmål om det er noe som er uklart, eller om 

det er noe viktig jeg har glemt å spørre om. Et slikt spørsmål har vært viktig i tilfelle 

informanten sitter på viktig informasjon som burde ha kommet fram i intervjuet. Videre har 

jeg rundet av intervjuet med å takke for at vedkommende tok seg tid.  

 

4.2.5 Validitet og reliabilitet  

For å sikre at studien måler det den har til hensikt å måle, har jeg tatt en rekke strategiske 

valg. I intervjusituasjonen vil det være viktig at informant og intervjuer har samme forståelse 

av de begrepene som blir brukt. Dette har jeg tatt hensyn til i min intervjuguide, ved å ikke ta 

i bruk vanskelige begreper. Jeg avsluttet også intervjuet ved å stille et avslutningsspørsmål der 

informantene kunne utdype om det var noen av spørsmålene som var uklare, eller om det 

burde blitt stilt noen andre type spørsmål. Dette, i tillegg til at spørsmålene har vært i tråd 

med hva jeg undersøker, vil sikre en god begrepsvaliditet (Bryman, 2006, s. 159). Det har 

dermed vært helt avgjørende å se på spørsmålene i lys av teorien, ettersom det teoretiske 

fundamentet har en avgjørende rolle for analysedelen. En annen fordel med intervju, er at 

begge parter har mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Dette ble gjort både fra min side og 
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informantene. Dette vil kunne sikre validiteten i sammenheng med at begge har forståelse av 

samme tema, og betydningen av det som blir stilt spørsmål om. 

I et reliabilitetsperspektiv vil intervjuene mine kunne være problematiske på enkelte områder. 

I semi-strukturerte intervjuer kan spørsmålsrekkefølgen variere fra intervju til intervju, som 

også var tilfellet i mine intervjuer. Det vil dermed kunne være vanskelig å oppnå helt like 

resultater. På den andre siden har intervjuene mine vært semi-strukturerte, ved at noen av 

spørsmålene mine har vært standardiserte. I tillegg har jeg utarbeidet probes som har sikret 

meg tilnærmet lik informasjon fra alle informantene.   

 

5.0 Resultater fra casestudien   
I dette kapittelet skal de empiriske funnene fra casestudien presenteres. Av de 27 kommunene 

som ble valgt ut, var det 11 informanter i totalt 10 kommuner som deltok på intervju. 

Kapittelinndelingen vil basere seg på den teoretiske modellens struktur, med hovedavsnitt om 

små, mellomstore og store kommuner, og underavsnitt som tilsvarer variablene i modellen. 

Det er viktig å poengtere igjen at poenget med å sammenligne kommuner i ulike 

størrelsesklasser, er å få en spredning.  

 

 
Tabell 4: Oversikt over navn på inndeling  

 

Av metodiske årsaker, har jeg valgt å anonymisere informantene i samtlige av intervjuene. 

Dette har blitt gjort for å kunne innhente verdifull innsikt og informasjon. Å anonymisere 

informantene vil kunne føre til en mer fritalende samtale, dersom informantene stoler på at de 

ikke vil bli identifisert i oppgaven. Det vil derfor bli forklart hvordan de ulike informantene 

skal presenteres under hvert kapittel, for å gjøre det lettere å skille informantene.  

 

5.1 Små kommuner, Q1 

Totalt er det 3 kommuner som faller under kategorien «små kommuner». Kommunene som 

har stilt til intervju er Inderøy, Gloppen og Osterøy. I disse kommunene er det representert tre 

informanter med ulike stillingsfunksjoner. Ettersom jeg har valgt å anonymisere 

informantene, vil de bli presentert som «Informant» i teksten, uten navn og stillingsfunksjon. 

Det vil være ulike tall bak alle informantene for å kunne skille hvilken kommune som 

intervjues.   



 
50 

 

 
Tabell 5: Små kommuner, inndeling  

 

5.1.1 Hvorfor innkjøp av el-bil?  

Inderøy kommune er med i et kommunalt samarbeid mellom Levanger, Verdal, Snåsa og 

Steinkjer kommune. Kunngjøringen av konkurransen på Doffin representerer derfor innkjøp 

av el-biler til alle kommunene i dette samarbeidet. I kunngjøringen ble det også etterspurt 

flere typer biler, deriblant hybrid- og fossile biler. Årsaken til dette, var at de forskjellige 

enhetene i kommunene hadde ulike behov. Dette betyr at noen enheter trengte varebiler, mens 

andre hadde behov for biler med praktiske funksjoner som eksempelvis firehjulstrekk. Selv 

om det ble etterspurt flere typer biler enn kun el-biler, presiserte informant 1 at det har vært en 

naturlig del av anskaffelsesprosessen å inkludere innkjøp av el-biler. Dette er fordi 

anskaffelser av el-biler har blitt en naturlig del av samfunnet. «Det ville vært mer unaturlig å 

ikke ha el-bil som et alternativ» (Informant 1, 2020). Inderøy kommunes ønske om 

nullutslippskjøretøy ble også tydelig presisert i kunngjøringen på Doffin:  

 

Oppdragsgiver ønsker en avtale som skal dekke behov for transport av personer, samt ivareta 

regionale og lokale føringer for å redusere miljøbelastningen. Derfor ønsker oppdragsgiver å 

anskaffe flest mulig kjøretøy som er nullutslippskjøretøy, såfremt slike kjøretøy kan 

tilfredsstille transportbehovet. Den fremtidige bilflåten skal dreies mot å bli betydelige mer 

miljøvennlig (Doffin, 2019)  

 

I Gloppen kommune forklarte informant 2 at anskaffelsene av el-biler var i sammenheng med 

kommunens ønske om å gå bort fra fossilt drivstoff. Dette ønsket ble også poengtert i 

kunngjøringen på Doffin. I kunngjøringen presiseres det at fornying av bilparken og 

anskaffelser av flere el-biler er i sammenheng med kommunal målsetting om å bli fossilfri 

innen 2023. «Det er ikke noen andre alternativer her om man ikke skal ha fossilt» (Informant 

2, 2020).  
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I Osterøy kommune har anskaffelsene av el-bilene vært viktig i forhold til kommunens ønske 

om å bidra i den internasjonale dugnaden med å redusere klimagassutslipp. Miljøaspektet ved 

el-bilene har dermed spilt inn som en viktig faktor. Informant 3 understreker også at 

kommunen er fornøyd med el-bilene. Dette har ført til at det er et ønske om å fortsette å kjøpe 

inn flere der det er mulig å erstatte fossile biler med el-biler.  

 

5.1.2 Barrierer: Strategier, kostnader, størrelse og kunnskap? 

I forhold til de fire kategoriene på barrierer, som er strategier, kostnader, størrelse og 

kunnskap, var det ulike oppfatninger om disse faktisk hadde en innvirkning på 

anskaffelsesprosessene i kommunene.  

Informant 1 i Inderøy understrekte at kommunens økonomi ikke kan ses på som en utfordring 

i sammenheng med innkjøp av el-biler. Årsaken til dette er at el-biler av normal størrelse ikke 

er mer kostbare å anskaffe enn fossile biler. Da blir el-biler en økonomisk vinning for 

kommunen, så lenge bilene blir brukt i sentrumsområder. På den andre siden kunne informant 

1 forklare at kommunens økonomi spilte inn som en avgjørende faktor når det skulle 

anskaffes el-biler som var av en større modell, eller el-biler med praktiske funksjoner. Et 

eksempel er firehjulstrekk på el-biler, som er kostbart å anskaffe. De ekstra kostnadene som 

medfører en slik anskaffelse, vil kunne spille en rolle i forhold til kommunenes økonomi. 

«Men generelt sett så er ikke økonomi et argument for å ikke kjøpe inn el-biler» (Informant 1, 

2020). Kommunens økonomi og kostnader må dermed ses i sammenheng med hva slags type 

kjøretøy og funksjoner som trengs.  

Videre ble informant 1 spurt om det hadde vært utfordringer relatert til kunnskap om grønne 

anskaffelser, og informasjon om fordelene ved å anskaffe el-biler. Informant 1 var tydelig på 

at kunnskap ikke hadde vært en utfordring for de ansatte i kommunen. «Det er ganske mange 

plasser man kan hente ut informasjon om det. Digdir arrangerer veldig mye, og 

fylkeskommunen er veldig på» (Informant 1, 2020). Informant 1 kunne fortelle at Digdir 

hadde arrangert et innspillsmøte, der flere av landets kommuner var invitert for å utarbeide 

retningslinjer på hvordan kommunene kan gjennomføre flere grønne anskaffelser. På disse 

møtene var kunnskapsutveksling sentralt, i tillegg til diskusjoner om hvordan ulike kommuner 

har gått fram i anskaffelsesprosessene. Andre temaer som ble diskutert på møtene, var 

suksesskriterier og utfordringer med grønne offentlige anskaffelser. Informant 1 kunne 

fortelle at Miljødirektoratet og NHO var leverandører som var tilstede på disse møtene. 

Kunnskap kunne altså ikke sies å være en utfordring, med årsak i at informasjonskilder var 

enkelt å hente ut, og kunnskap om anskaffelser var tilgjengelig.  
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Inderøy kommune har kun 6774 innbyggere, og anses som en liten kommune ut ifra 

kategoriseringen. Til tross for innbyggertallet, kunne informant 1 fortelle at kommunens 

størrelse ikke hadde påvirket anskaffelsesprosessen eller vært en barriere. Årsaken til dette 

var innkjøpssamarbeidet mellom de fem nabokommunene. Innkjøpssamarbeidet betyr at 

Inderøy er med på de samme anskaffelsene som de andre kommunene. «Men hadde vi ikke 

hatt dette innkjøpsfellesskapet, så hadde det vært annerledes - for da hadde ikke kommunen 

hatt de samme ressursene til å følge opp innkjøpene, på grunn av ressursmangel og 

kapasitet» (Informant 1, 2020). Ut fra de empiriske observasjonene, kan derfor ikke 

kommunestørrelse anses som en barriere i anskaffelsesprosessen. Dette kunne dog sett 

annerledes ut, hadde det ikke vært for samarbeidsordningen. 

Det som imidlertid ble trukket fram som en barriere for Inderøy, var myter og folks skepsis til 

ny teknologi. «Det er en utfordring at det er en del myter om el-biler som folk går med, og de 

tror de vet hvordan el-biler fungerer (...) så har de prøvd el-biler for 4 år siden, men det er jo 

mye som skjer, for man rekker ikke å følge med på den teknologiske utviklingen» (Informant 

1, 2020). Skepsisen var knyttet til den teknologiske utviklingen generelt, men også om bilene 

har tilstrekkelig rekkevidde. Det var også en usikkerhet i forhold til om el-bilene faktisk kan 

kjøre på kommunens ulike fører og terreng.  

 

Informant 2 i Gloppen kommune presiserte i likhet med Inderøy kommune at i sammenheng 

med anskaffelser av biler med vanlig størrelse, så har det ikke vært noen problemer knyttet til 

kommunens økonomi. Årsaken til dette er at el-biler ofte har vært mindre kostbare 

sammenlignet med fossile biler, og at det ikke hadde vært noe billigere for kommunen å 

anskaffe fossile biler. Det som derimot har vært et problem, har vært å anskaffe el-biler med 

spesifikke funksjoner – på lik linje med Inderøy kommune. Tilstrekkelig med rekkevidde har 

vært viktig for kommunens enheter, men har vært et hinder i sammenheng med innkjøp av 

flere el-biler. Rekkevidde er viktig fordi bilene kjører mye, til tross for at det er snakk om 

avstander innad i selve kommunen. «Det har skjedd at de leverandørene som har hatt best 

score på miljø, ikke har hatt biler som har kunnet gått langt nok, og da har de blitt 

diskvalifisert på akkurat det» (Informant 2, 2020).  Firehjulstrekkere blir også nevnt som en 

praktisk funksjon som er vanskelig å få tak i på markedet, men som er helt nødvendig for 

enkelte av enhetenes behov. De bilene som har firehjulstrekk, har enten ikke vært på markedet 

før nå nylig, eller så er det store kostnader knyttet til disse. «Det er ingen gode 

firehjulstrekkere som ikke koster en million kroner som er elektriske. Da må man over på 

Tesla. Men da er det jo mye dyrere» (Informant 2, 2020). Praktiske funksjoner på bilene kan 
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sies å ha vært en utfordring, både i forhold til behovet for bruksnytte og kraft på lengden til 

bilene, men også i forhold til den økonomiske kostnaden som er knyttet til slike funksjoner. 

Dette gjenspeiler funnene fra Inderøy kommune. En annen barriere som blir trukket fram i 

sammenheng med økonomi, er hva slags tilbud kommunen får fra de ulike leverandørene. 

Informant 2 i Gloppen kommune nevner at kommunen muligens ville fått enda flere tilbud fra 

leverandørene, om kommunen hadde valgt fossile biler. Allikevel veier miljøfordelene med 

bilene opp, i tillegg til at ytelsene og funksjonene på el-bilene er mye bedre nå sammenlignet 

med tidligere.  

Når det kommer til kunnskap, og informasjon om fordelene med grønne anskaffelser, har ikke 

dette vært en utfordring i sammenheng med anskaffelser av el-biler. Årsaken er at innkjøp av 

el-bil er ganske «rett frem», i forhold til om bilene har tilstrekkelig kjørelengde og om 

leverandørene har en miljøplan. Det blir dog presisert at kunnskap om miljøvennlige 

anskaffelser generelt sett er vanskelig, fordi miljø i seg selv kan være vanskelig å tolke. «Det 

er ingen som sier hva som er et miljøkrav og hvordan man skal tolke det (...) og hvordan 

differensierer man? (...) Skjønner vi det selv?» (Informant 2, 2020). Dette trekker informant 2 

fram også mot slutten av intervjuet, og mener at det offentlige har store problemer med å 

differensiere hva miljø faktisk er og betyr i anskaffelsesprosesser. 

 

Man må ha en diskusjon for å finne fram hva som er et godt miljøkrav. Det er veldig få som 

snakker om det. Det er ingen som sier hvordan man skal måle disse kravene, hvordan skal vi 

innfri dette? De fleste dropper miljøkrav fordi de ikke vet hva de skal måle eller hva de skal se 

etter. Så den kunnskapen er vanskelig (Informant 2, 2020). 

 

Ut ifra de empiriske observasjonene, har heller ikke kommunens størrelse utgjort noen 

barriere mot opptak av ny politikk. Informant 2 fremholdt at informasjon om el-biler er lett 

tilgjengelig. Dessuten har kommunen et godt nettverk av kontakter, både i egen kommune og 

i nabokommunene, som man kan rådføre seg med ved behov. Utarbeidelse av strategier var 

heller ikke en utfordring. Gloppen kommune holder på å utarbeide en planstrategi, og 

innkjøperne har vært i forkant ved at de har startet med anskaffelser av el-biler til tross for at 

strategien enda ikke har blitt vedtatt. Planstrategien skal blant annet si noe om kommunens 

miljøplaner, og skal være på plass i 2021. Det arbeides med å vedta denne planstrategien i år. 

«Men vi vet at det skal komme, og derfor har vi valgt å kjøpe el-biler fordi vi vet det blir 

vedtatt» (Informant 2, 2020). Informant 2 nevnte også at om de hadde hatt 

konkurranseutlysningen nå i dag sammenlignet med da de la ut anbudet i 2018, hadde det 
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trolig vært enda flere som kunne gitt et tilbud. Dette har en sammenheng med at de fleste 

tilbyr el-biler i dag. «De nye bilene som ikke var klare når vi la ut tilbudet, de bilene har de i 

dag. Så det blir enklere og enklere for hvert år som går. I hvert fall på el-biler» (Informant 2, 

2020). Dette tyder på en teknologisk utvikling, og at en slik utvikling gjør det lettere for 

kommuner å anskaffe el-biler sammenlignet med tidligere. 

 

I Osterøy kommune er ikke informant 3 kjent med utfordringer knyttet til kommunens 

økonomi og innkjøp av el-biler. Selv om det understrekes at kommunen har et veldig stramt 

budsjett, opplever informant 3 at å erstatte biler med el-biler er noe som på sikt vil føre til et 

pluss i regnskapet. Det har heller ikke vært en oppfatning om at det er dyrere å anskaffe el-

biler. «Det er ingen statshemmelighet at el-biler som regel er billigere i drift jevnt over, både 

når det gjelder drivstoff og vedlikehold» (Informant 3, 2020). Det presiseres også at 

kommunen ikke anskaffer nye biler for å erstatte de gamle med el-biler. Når bilene derimot 

skal erstattes, da anskaffes det el-biler. «Det er nok den måten vi hadde gjort det på uansett, 

selv om vi hadde hatt bedre økonomi, så tror jeg ikke vi hadde hatt en hyppigere utskifting. 

Det er jo fornuftig å bruke opp det man har uansett» (Informant 3, 2020).  

I forhold til kommunestørrelse, har heller ikke selve innbyggertallet vært en utfordring - til 

tross for at også denne kommunen er liten. Det som derimot har vært en utfordring når det 

kommer til kommunestørrelse, er areal og avstand. Osterøy kommune har store avstander, og 

er veldig spredt bebygd. «Så det har kanskje vært et lite hinder fordi folk har vært redde for 

ikke å ha nok rekkevidde til å nå alt man skal innenfor, fordi bilene må kjøre ganske langt i 

løpet av en dag» (Informant 3, 2020). Bosetningsmønsteret og avstander generelt i kommunen 

vil dermed kunne ses på som en barriere i forhold til redsel for tilstrekkelig med rekkevidde.  

 

5.1.3 Motivasjon: Økt bevissthet, erkjennelse av fordelene og politisk press/støtte?  

Når det kommer til motivasjon, så var det tre kategorier som var interessante å stille spørsmål 

om: økt bevissthet, erkjennelse av fordelene og press/støtte. Informant 1 i Inderøy kommune 

forklarte at behovet for å anskaffe el-biler blir sett i sammenheng med og i en totalvurdering 

av kommunens totale klimautslipp. Ettersom alle kommunene har fått i oppdrag å finne ut 

hvor de kan redusere klimautslipp, var det naturlig å inkludere bilene i denne vurderingen. 

Det kan derfor sies å ha vært en økt bevissthet rundt hvordan kommunen kan redusere 

klimagassutslipp. I forhold til politisk press/støtte, var det ingen opplevelse av at dette hadde 

spilt inn som en spesifikk faktor, hverken fra det nasjonale eller det lokale. Det ble på den 

andre siden nevnt at kommunen hele tiden får oppfordringer til å gjøre vurderinger. «Det er 
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nok mer politikerne som kjenner på det. Vi får jo våre føringer fra det lokale egentlig» 

(Informant 1, 2020). Selv om kommunen ikke kjente på et politisk press eller støtte, har mye 

av motivasjonen bak anskaffelsene vært knyttet til ildsjeler. «Man er prisgitt at folk er 

opptatte av det. Kanskje i litt større grad enn det man skulle tro» (Informant 1, 2020). Det ble 

også nevnt at ildsjelene var viktige, fordi man ble «sittende» om det ikke var sterke føringer i 

kommunene. «Og det er jo ikke alle som har like sterke føringer politisk administrativt enda. 

Så det er en utfordring» (Informant 1, 2020). Ildsjelene har bidratt til at ballen har rullet i 

enda større grad enn hva det ellers ville ha gjort. I tillegg har engasjementet skapt et større 

fokus på el-biler innad i kommunen.   

 

I Gloppen kommune har motivasjonen for å anskaffe el-biler vært å følge planverket som 

kommunen har. Det har også vært viktig at det ikke bare sies at man skal gjøre noe med 

miljøet, men faktisk gjennomfører konkrete tiltak. «Og vi må jo ta et ansvar. Staten er jo de 

som har sagt at dette må dere tenke på» (Informant 2, 2020). Det ble nevnt at det ikke hadde 

vært et press fra det nasjonale, men at det har blitt kommunisert at kommunen bør bruke FNs 

bærekraftsmål. I tillegg understreker informant 2 at det vil komme større og flere krav til 

kommunene om hva som må gjøres fra staten. «Og det er jo det som gjør at vi kjøpte el-

bilene» (Informant 2, 2020). Informant 2 eksemplifiserer press fra staten med krav om å vekte 

miljø prosentvis i anskaffelsene. Dette betyr at nasjonale føringer har hatt en viss innvirkning 

i prosessen, til tross for at det ikke har vært et direkte og konkret press.  

På spørsmål om kommunen har sett det som et behov i forhold til klimaendringene, nevner 

informant 2 at trafikk er det som skaper utslipp, og dermed er en av de største årsakene til at 

kommunen har anskaffet el-biler. Skal kommunen klare å nå målet om nullutslipp innen 2030, 

må det gjøres noe spesifikt med trafikken. «Vi kan ikke kreve at alle andre gjør noe uten å 

gjøre noe selv. Så det henger jo sammen med klimaendringene, ja» (Informant 2, 2020). Det 

har dog ikke vært en motivasjon å anskaffe el-biler med årsak i at el-bilene har hatt større 

fordeler enn fossile biler, fordi kommunen muligens ville fått enda flere tilbud om de heller 

hadde valgt andre typer biler. Allikevel presiseres det at det trolig ikke ville vært billigere å 

anskaffe fossile biler enn el-biler. Til tross for at el-biler ikke har blitt sett på som en større 

fordel sammenlignet med fossile biler, har miljøfordelene ved disse anskaffelsene veid tungt.  

Informant 2 trekker heller ikke fram at det har vært et politisk press eller støtte, og ser derfor 

ikke på dette som en spesifikk motivasjon for å anskaffe flere el-biler. Det blir forklart at 

politikerne innad i kommunen har vært mer opptatte av at det har blir kjøpt lokalt. Det nevnes 

allikevel at eksempelvis Miljøpartiet De Grønne jevnlig har tatt opp spørsmål relatert til at det 
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skal være en miljøprofil på alt som anskaffes. «Og det vil det komme mer av» (Informant 2, 

2020). Det kan dermed argumenteres for at det er enkelte politiske drivere innad i kommunen 

som påvirker i en viss grad, samt nasjonale føringer som indirekte påvirker kommunen.  

 

I Osterøy kommune mener informant 3 at det både har vært og ikke har vært en politisk 

motivasjon bak anskaffelsene av kommunens el-biler. Det oppleves som om de fleste 

politikerne på Osterøy er opptatte av å anskaffe mer miljøvennlig transport, men at det ikke 

har vært utarbeidet et spesifikt vedtak på at kommunen skal anskaffe akkurat el-biler. Det som 

imidlertid har vært en spesiell motivasjonsfaktor for å anskaffe el-biler, var at det ble bygget 

et familie- og omsorgssenter der blant annet hjemmetjenesten hadde sine parkeringsplasser og 

kontor. Dette senteret ble dessuten bygget ut med mange ladepunkter. Infrastrukturen var 

dermed på plass, som gjorde at det ble store muligheter for kommunen å ha el-biler. I tillegg 

er taket på senteret fylt med solceller, som resulterer i at det produseres en god del strøm som 

gjør det fordelaktig å ha mange biler der. Dette har gjort at de får bruke en større del av 

overskuddsstrømmen på bilene når det er strøm, fordi det ikke har vært så god økonomi til å 

sende strømmen ut på nett. Alt i ett betyr det at utbyggingen av senteret med ladepunkter 

resulterte i at ting falt på plass, slik at kommunen kunne kjøpe inn flere el-biler. I tillegg 

hadde kommunen tidligere leid stedet hjemmetjenesten hadde bilene sine, slik at det da ble 

mer utfordrende å få på plass den nødvendige infrastrukturen. Man kan derfor argumentere 

for at et annet politisk vedtak gjorde det lettere for kommunen å se muligheter for å anskaffe 

flere el-biler. I tillegg nevner informant 3 at det har vært en felles enighet i at anskaffelsene 

har vært fornuftig forhold til klima- og miljø. Det har ikke vært et nasjonalt press eller støtte 

for akkurat dette, men det har heller ikke vært et behov med årsak i at kommunen allerede 

jobber med det. Det nevnes også at kommunen arbeider med samfunnsdelen i 

kommuneplanen, der det i denne planen vil komme enda mer skjerpede krav til hva 

kommunen skal gjøre for å kutte klimagassutslipp. Dette vil kunne være med å intensivere 

utskiftingen av biler i enda større grad.   

 

5.1.4 Oppsummering av de små kommunene 

En oppsummering av de tre ulike små kommunene, viser at det ikke har vært økonomiske 

problemer knyttet til anskaffelser av el-biler. Det har heller ikke vært en oppfatning om at el-

biler har vært dyrere, da heller tvert imot. Allikevel nevnes det av flertallet at nødvendige 

praktiske funksjoner, eksempelvis rekkevidde og firehjulstrekk, har vært et hinder i forhold til 

anskaffelsene. Slike funksjoner er enten for dyre i forhold til budsjett, eller så finnes det ikke 
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på markedet. Dette hindrer innkjøp av el-biler i enkelte enheter, fordi funksjonene er helt 

nødvendige. Heller ikke manglende kunnskap eller informasjon har vært et problem, selv om 

det nevnes at kunnskap generelt sett knyttet til grønne anskaffelser er utfordrende, fordi miljø 

i seg selv er vanskelig å tolke. I sammenheng med el-bil har det dog vært uproblematisk, fordi 

det har vært lett å få tak i kunnskap fra nettsider og gjennom dialog med eksempelvis 

Digitaliseringdirektoratet, Miljødepartementet, nabokommuner og enhetene internt i 

kommunen.   

Det har vært ulike motivasjonsfaktorer som har drevet kommunene til å anskaffe grønnere. 

Økt bevissthet rundt klimaendringene og en oppfatning om at kommunene ønsker å redusere 

klimagassutslippene, har vært en sentral motivasjonsfaktor. I tillegg har miljøfordelene 

knyttet til anskaffelser av el-biler stått sterkt, da kommunene ikke ser noen større fordeler 

med el-biler sammenlignet med fossile biler – annet enn miljøfordelene. I en av de små 

kommunene var også motivasjonen drevet av andre politiske vedtak, som førte til at 

kommunen hadde mulighet til å anskaffe flere el-biler.  

 

5.2 Mellomstore kommuner, M 

Totalt er det fem kommuner som faller under kategorien «mellomstore kommuner». 

Kommunene som har stilt til intervju er Steinkjer, Kvinnherad, Alver, Aurskog-Høland og 

Grimstad. Alle fem informantene har ulike stillingsfunksjoner. Ettersom informanten i Alver 

kommune ikke er veldig kjent med innkjøpsprosessen i tidligere Lindås kommune, er det 

mindre informasjon fra dette intervjuet sammenlignet med de andre kommunene. Jeg har 

allikevel valgt å inkludere den informasjonen jeg fikk under intervjuet. Ettersom informantene 

skal anonymiseres, vil de bli presentert slik i oppgaveteksten:  

 

 
Tabell 6: Mellomstore kommuner, inndeling  
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5.2.1 Hvorfor innkjøp av el-bil?  

I Steinkjer kommune understreker informant 4 at det har blitt utført en analyse av bilparken i 

kommunen. Dette har blitt gjort for å se hva som er lønnsomt i forhold til om de skal anskaffe 

fossile biler eller elektriske. Resultatet viste at det mest økonomiske og samfunnsøkonomiske 

i forhold til miljø, var innkjøp av el-bil. Steinkjer har bygget ut el-ladepunkter både på 

kommunale bygg og generelt i bybildet, og satt av en viss sum til dette hvert år. «Vi har hatt 

mye fokus på det» (Informant 4, 2020). I Kvinnherad kommune forteller informant 5 at 

innkjøp av el-biler har vært i fokus etter et vedtak fra kommunale politikere, i tillegg til at 

fylket hadde en regional planstrategi som satte søkelys på at kommunene skulle tenke mer 

miljø. Ettersom Kvinnherad var med på denne regionplanen, har det blitt tillagt stor vekt å 

anskaffe mer miljøvennlige biler. Informant 6 i Alver forklarte at innkjøp av el-biler er i 

sammenheng med et punkt i samarbeidsavtalen mellom de partiene som har flertall i 

kommunen. I dette punktet står det at det vil tilrettelegges for hybridbiler i kommunal drift, 

samt flere ladepunkter innad i kommunen. Informant 7 i Aurskog-Høland kommune 

understreker at anskaffelser av el-biler er i sammenheng med at det blir sett på som er et 

klimatiltak, og at fossilbilene i kommunen skal erstattes med el-biler. Innkjøp av el-biler er 

derfor det som må til for å nå målet om nullutslipp, da det foreløpig ikke er noen andre 

aktuelle alternative biler enn el-bil. Det er satt et mål i kommunens klimaplan om å erstatte 

50% av fossilbiler med el-biler innen 2030. «Det er ikke et ambisiøst mål, så vi kommer til å 

nå det ganske fort» (Informant 7, 2020).  

Informant 8 i Grimstad kommune forklarer at det har vært et behov for å fornye bilparken, 

som er årsaken til at kommunen har anskaffet flere el-biler. Utviklingen i omfanget av el-biler 

er tydelig, da det er denne veien kommunen sikter seg inn på. Det betyr at kommunen ønsker 

å anskaffe el-biler der disse er egnet til å kunne benyttes i tjenesten. Informant 8 understreker 

at Grimstad kommune ikke var den første kommunen ute med å anskaffe el-biler, fordi det var 

et ønske om å vente til andre- og tredjegenerasjonsbilene var tilgjengelige på markedet.  

 

5.2.2 Barrierer: Strategier, kostnader, størrelse og kunnskap?  

Ettersom Steinkjer kommune er med i et innkjøpssamarbeid med Inderøy kommune, er heller 

ikke strategier, kostnader, kommunestørrelse eller kunnskap en barriere i denne kommunen. I 

Innhered innkjøp har de fått vedtatt en strategi der samfunnsansvar blir trukket fram, og som 

har en god del miljøpunkter. Denne vedtatte strategien er altså er en del av innkjøpsstrategien. 

Flere av kommunene holder også på å utarbeide miljø- og klimabudsjett, samt et 

klimaregnskap. Steinkjer har også en klimaplan, så det er absolutt satt fokus på akkurat det. 
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«Steinkjer kommune anskaffer der det er mulig å kjøpe. Og det er for å redusere 

miljøbelastningen, for det er jo helst det om er målet med å kjøpe en el-bil» (Informant 4, 

2020).  

Det som derimot kan trekkes fram som en barriere i Steinkjer kommune, på lik linje med 

Inderøy kommune, er myter og skepsis. I tillegg til dette, var det også utfordringer knyttet til 

at det ikke er gjennomførbart rent praktisk. En av årsakene til dette, var klimatiske forhold og 

veier. Ettersom det er en felles innkjøpsordning, ble Snåsa kommune nevnt som et eksempel.  

«Det er kanskje mulig i Oslo, men for eksempel i Snåsa kommune er det ikke mulig å kjøre 

sånne biler. Vi må kjøre milevis inn i fjellet og da særlig hjemmesykepleien (...) mye på 

natten. Så vi må ta hensyn til pasientene og de ansattes sikkerhet slik at man kommer fram» 

(Informant 4, 2020). Denne utfordringen kan knyttes til bilens praktiske funksjoner. Bilene 

trenger lang kjørelengde, særlig med tanke på kalde vintere og lange kjørelengder på nettene. 

Dette skaper et behov for tilstrekkelig med rekkevidde og firehjulstrekk. Utfordringene 

knyttet til dette, er at disse funksjonene ofte ikke finnes på markedet som nevnt i tidligere 

intervjuer. Rekkevidden er også tilstrekkelig dårligere på el-biler sammenlignet med 

eksempelvis fossile biler. Det er dog verdt å merke at det finnes noen el-biler på markedet 

som har firehjulstrekk, eksempelvis Tesla. Utfordringen her er allikevel prislappen, som ofte 

er på 650-700 000 per bil. «Og hvis hjemmetjenesten hadde kommet i en Tesla, så handler det 

litt om hva slags signaler man sender» (Informant 4, 2020). Det har derfor blitt forsøkt å finne 

andre biler som har nødvendige praktiske funksjoner, til eksempelvis hjemmetjenesten. Dette 

gjøres fram til markedet er klart. Markedet, teknologi og store kostnader for nødvendige 

funksjoner, er dermed en barriere for kommunen knyttet til anskaffelse av el-biler.  

 

Informant 5 i Kvinnherad kommune delte mange av de samme synspunktene som Steinkjer 

kommune i forhold til de praktiske egenskapene til bilene, og nevnte også dette som en 

barriere. Kommunen har flere utkantstrøk med ulendt terreng, og ikke så godt opparbeidet 

veier. I tillegg er bilene ofte tyngre på vinterstid, som kan resultere i at de sklir ut i grøften. 

«For eksempel el-biler med firehjulstrekk, det er noe hjemmetjenesten ber om, og de kan ikke 

ha flere el-biler før firehjulstrekk faktisk er et tilbud. Og det finnes ikke på markedet» 

(Informant 5, 2020). Når det gjelder kommuneøkonomi, var heller ikke dette en særlig 

utfordring. Årsaken til dette, er tilskuddsordninger og en klar strategi om at kommunen skal 

bli mer miljøvennlig. Både Hordaland fylkeskommune og Miljødirektoratet hadde tilrettelagte 

ordninger, slik at flere kommuner kunne søke om midler til å opprette ladestasjoner for å 

oppgradere til en mer miljøvennlig bilpark. Kvinnherad kommune fikk innvilget støttemidler 
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av både fylkeskommunen og Miljødirektoratet, som har vært viktig for å få til en slik 

oppgradering av bilene. Det blir allikevel presisert at tilskuddsordningene ikke var den eneste 

årsaken til oppgraderingen av bilparken. «Vi var på den veien uansett, og da er den klare 

beskjeden fra politikerne at vi kun skal kjøre elektrisk» (Informant 5, 2020). Når det kommer 

til kommunestørrelse, har heller ikke innbyggertallet i Kvinnherad vært en utfordring. Det 

som derimot kan sies å ha vært en utfordring, er selve arealet i kommunen. Lange 

kjørelengder er et eksempel på en utfordring som gjør at ikke alle enhetene i kommunen kan 

ha el-bil. Det er store avstander og kommunen er langstrakt, som har skapt utfordringer i 

forhold til geografisk størrelse og areal. 

Videre ble det spurt om kunnskap og tilstrekkelig med informasjon hadde vært en utfordring. 

Informant 5 understrekte at dette var mer opp til en selv, og hvor godt man setter seg inn i 

saken. «Ettersom det kun er ett årsverk, altså bare meg, betyr det at man bare må slenge seg 

inn i det» (Informant 5, 2020). I tillegg ble det nevnt at Miljødirektoratet har sendt flere kurs 

og informasjon om grønne anskaffelser, og at det var tett kontakt mellom de i kommunen som 

jobber med miljø og innkjøp. «Så vi prøver hele tiden å tenke grønt» (Informant 5, 2020).  

 

I Aurskog-Høland har heller ikke kommunens økonomi vært en barriere for å anskaffe el-

biler, men det blir presisert at de el-bilene som kommunen leaser fra leasingsselskaper ofte 

blir priset høyere enn eksempelvis fossile biler. I den sammenheng har dette vært en 

økonomisk utfordring, i tillegg til at det har vært usikkerhet rundt levetiden på bilens batteri. 

Dette har ført til at leasingprisen har gått opp, grunnet andrehåndsverdien, altså usikkerhet 

rundt verdien av en brukt el-bil. Dette har allikevel jevnet seg med årene, og leasing av el-

biler er nå omtrent lik på pris som en fossil bil. Men det faktum at det har vært høyere pris på 

leasing av el-biler enn fossile biler, har muligens hindret innkjøp av flere el-biler.  

 

Alle forstår at vedlikehold, drivstoff og driftskostnader er dyrere på en fossil bil sammenlignet 

med en el-bil, fordi strøm er billigere enn bensin og diesel (...), men det er den 

andrehåndsverdien og når leasingsselskapene tar noe mer for å lease en el-bil, som blir en 

hindring for kommunen (Informant 7, 2020).  

 

Kunnskap blir også trukket fram som en hindring. «Vi har generelt for dårlig kunnskap om 

grønne anskaffelser. Men det er der vår jobb kommer inn (...). Men det er jo ikke alle 

kommuner som har en slik stillingsfunksjon. Og så er det jo forskjellig kunnskapsnivå hos oss 

også» (Informant 7, 2020). I tillegg trekkes det fram at selv om man har mye kunnskap, så tar 



 
61 

det lang tid å dokumentere. I tillegg kan man heller inn gå fram med klubben i hånden og si 

«nå skal vi». Informant 7 understreker at selv om kunnskap om miljøvennlige anskaffelser har 

vært en utfordring, og kanskje en av de største hindringene, så tar ting tid og det er viktig at 

mennesker får lov til å bli overbevist.  

Kommunen har også utarbeidet strategiske mål og tiltak i klimaplanen, som har blitt tillagt 

mye mer oppmerksomhet de senere årene. Informant 7 forteller at det har vært en prosess å 

etablere disse målene, men at det har vært positivt i forhold til at man får diskusjoner om 

temaet når planer blir revidert eller utarbeidet. «Og hvis det ender opp med at politikerne 

fastsetter en god plan knyttet til klima, så er det lettere i neste omgang å få gjort det som skal 

gjøres. Så det har hjulpet å ha strategiske mål» (Informant 7, 2020). Informant 7 understreker 

også viktigheten av at klimaplanen ble satt i et system, slik at det ble satt enda større fokus på 

viktigheten av klima- og miljøspørsmål i organisasjonen. Ved siden av disse utfordringene, 

tror informant 7 at det hadde vært en helt annen prosess om man bare hadde gått i dialog med 

leasingselskapene. Når kommunene setter krav om nullutslippsbiler, så vil leasingsselskapene 

også legge seg i selen. «Men vi må kreve, og så lenge ikke vi krever så gidder de ikke å legge 

seg i selen» (Informant 7, 2020).  

I forhold til kommunestørrelse, har det både vært og ikke vært en barriere for Aurskog-

Høland. Kommunen er med i et innkjøpssamarbeid sammen med flere andre kommuner i 

regionen i sammenheng med innkjøp av el-biler og leasingavtaler. Akkurat dette samarbeidet 

har blitt sett på som en barriere i en viss grad. Utfordringene har vært knyttet til at ulike 

kommuner ikke har hatt kompetanse på alle områder. Dette har resultert i at anskaffelsene har 

blitt gjort slik det alltid har blitt gjort. Med dette menes det at det ikke har blitt satt krav til 

nullutslippsbiler. Informant 7 presiserer allikevel at det nå har skjedd endringer i andre 

kommuner også, som gjør at innkjøpssamarbeidet har blitt en helt annen situasjon. Det er 

allikevel et interessant empirisk funn, sammenlignet med erfaringene både Inderøy og 

Steinkjer har med sitt innkjøpssamarbeid.  

 

Som flere andre kommuner, har også Grimstad kommune opplevd at rekkevidde har vært et 

hinder for å anskaffe el-biler. Dette er også årsaken til at bilene ikke har blitt anskaffet 

tidligere, og forklarer hvorfor kommunen har ventet på andre- og tredjegenerasjonsbilene – de 

ønsket biler med tilstrekkelig rekkevidde. «Dette ble gjort slik at våre folk kan gjennomføre 

en nødvendig transport uten å være hemmet av kapasitet på kjøretøyene, særlig på vinterstid» 

(Informant 8, 2020). I tillegg til kapasitet på kjøretøyene, har også kostnader og 

kommunestørrelse en utfordring i anskaffelsesprosessen. Informant 8 presiserer at innkjøp av 



 
62 

el-biler har vært mer kostbart for kommunen sammenlignet med fossile biler. «I kroner og 

ører har det betydd at vi har fått mindre biler enn om vi hadde kjøpt konvensjonelle biler» 

(Informant 8, 2020). Det betyr at kommunen har kunnet klart seg med en annen bilkategori 

som i direkte investeringskostnader har vært rimeligere enn el-biler. Kommunen har allikevel 

valgt å følge opp de nasjonale og lokalpolitiske ønskene om å konvertere til el-biler. Det har 

ikke vært en nasjonalt press, men anskaffelsesregelverket er rigget til slik at offentlige 

oppdragsgivere skal ha mer fokus på miljø i anskaffelsene. Det er også en uttalt politikk fra 

regjeringen at kommunene skal velge miljøvennlige alternativer der de finnes.  

I forbindelse med kommunestørrelse, forklarer informant 8 at dette er en utfordring generelt. 

Det er slik at forventninger fra nasjonale og lokale myndigheter er større enn det som er avsatt 

av ressurser og kapasitet i kommunene til å gjennomføre anskaffelser. Mangel på tilstrekkelig 

med ressurser og kapasitet kan sies å være en svakhet, fordi det ikke er nok til å gjennomføre 

alle typer anskaffelser. «Det gjør også at mange kommuner ikke får kjøpt inn tilstrekkelig med 

miljøvennlige anskaffelser, fordi det tar noe mer tid å gjennomføre slike anskaffelser 

sammenlignet med andre. Regelverket er det samme hele veien» (Informant 8, 2020). 

Størrelse blir derfor oppfattes som en utfordring, med årsak i at det er en mangelfull avsetting 

av kapasitet og ressurser.  

I forhold til kunnskap og strategier, blir ikke dette trukket fram som særskilte utfordringer for 

kommunen, da de både har tilstrekkelig med kunnskap om grønne anskaffelser, og en 

spesifikk anskaffelsesstrategi.  

 

5.2.3 Motivasjon: Økt bevissthet, erkjennelse av fordelene og politisk press/støtte? 

Motivasjonen for Steinkjer kommune var på lik linje med Inderøy knyttet til ildsjeler og 

engasjement rundt anskaffelser av el-kjøretøy. Da begge disse kommunene er i samme 

innkjøpsordning, har anskaffelsene vært motivert likt. Det ble allikevel nevnt at det som 

presset anskaffelsene av el-kjøretøy fram i utgangspunktet, var en politiker som gikk ut med 

at Steinkjer måtte ta med dette i rammeavtale sin. Kommunen ble derfor blant flere faktorer 

motivert av en politikers engasjement internt i kommunen. 

I Kvinnherad kommune har tilretteleggelse med hjelpemidler og tilskuddsordninger fra 

fylkeskommunen og Miljødirektoratet vært en motivasjon. Dette har også blitt oppfattet som 

en støtte i forhold til at kommunen bør anskaffe el-biler. Informant 5 i Kvinnherad kommune 

nevner også natur som en viktig faktor. «(...) vi har den fantastiske naturen vi ønsker å 

bevare. Vi blir allerede påvirket av alt dette som skjer med kloden. Vi har ikke hatt skikkelig 

vinter og sommer, så man bli jo betenkt. Vi vil jo ha denne kloden litt lengre, så man blir jo 
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påvirket» (Informant 5, 2020). Anskaffelsene av el-biler er dermed i tråd med 

klimaendringene. I forhold til om det har vært noen større fordeler med el-biler, blir 

miljøfordelene trukket fram som avgjørende. I det store bildet har fordelene knyttet til miljø 

veid opp som positivt. Det blir allikevel presisert at det ikke har vært noen andre spesifikke 

fordeler med el-bil enn akkurat miljøaspektet. 

Det ble også spurt om kommunen hadde blitt motivert av politisk press eller støtte fra 

innbyggere eller private, men dette var ikke noe informant 5 ville trekke fram som en 

spesifikk driver. Kommunen hadde følt på press i form av at innbyggere hadde reagert på om 

el-bilene skulle kjøre gratis gjennom tunnelen uten å måtte betale. Reaksjonene kom fordi 

man da ikke ble med på å betale for tunnelen. På den andre siden understreker informant 5 at 

det kun var én bil som kjørte i denne tunnelen, og at det ikke har blitt hørt noe annet enn 

positivt om at kommunen tenker miljøbevisst. «Vi vil at det skal ha en positiv effekt for 

innbyggerne, og at de også kan komme etter og tenke miljø». I tillegg understreker 

informanten at anskaffelser av el-biler har blitt tillagt et stort fokus etter et vedtak fra de 

kommunale politikerne. Denne støtten har vært viktig for å kunne fortsette i den grønne 

retningen.  

 

Informant 7 i Aurskog-Høland trekker fram ledelse som en viktig motivasjon. I 2019 fikk 

kommunen en ny ledelse, som har sendt viktig signaler for arbeidet med miljøvennlige 

anskaffelser. «Vi har absolutt fått støtte fra ledelsen. Og da er alt mye lettere. Vi har hatt den 

klimaplanen 2 år før den nye ledelsen, men når toppledelsen nå sier veldig klart og peker på 

FNs bærekraftsmål og klima, da går det fortere og bedre» (Informant 7, 2020). Det har ikke 

vært selvsagt for alle at fossilbilene må byttes ut, men når det har blitt et helt nytt fokus fra 

ledelsen, har klimagassutslippene blitt løftet fram som en hovedårsak til at vi må bytte ut 

fossile biler i kommunen. I tillegg motiveres kommunen av at leasingkostnadene har gått ned. 

Dette har en direkte innvirkning på økonomien, og er nok det som har motivert mest. Det har 

også vært et press fra det nasjonale i form av at staten har utarbeidet plan- og retningslinjer 

som kommunene må følge. «Samtidig er jo dette bare retningslinjer og veiledninger. Så lenge 

situasjonen er så krise som den faktisk er, så burde nok staten sagt mer skal og må» 

(Informant 7, 2020). Når det er sagt, nevnes også tilskuddsordninger og tilretteleggelse for 

klimavennlige innkjøp som en direkte motivasjon for kommunen til å anskaffe mer 

miljøvennlig. Aurskog-Høland har fått tilskudd både fra staten gjennom klimasatsordningen, 

og fra et miljøfond som tilhørte tidligere Akershus fylkeskommune. «Vi har benyttet oss av 

dette, og fått støtte. Og det er vi helt avhengig av, så det er kjempebra» (Informant 7, 2020).  
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I Grimstad kommune skal det foretrekkes el-bil der det er mulig, både ut fra nasjonale og 

lokale politiske føringer. I tillegg skal hver kommune ha en klima- og miljøplan. «Så om man 

kan kalle dette som en motivasjon, så er det er klart at dette som bakteppe gjør at vi ikke bare 

kan kjøpe fossile biler» (Informant 8, 2020). Det kan dog ikke pekes på at det har vært 

særskilte fordeler for kommunen å kjøpe inn el-biler sammenlignet med fossile biler, da det 

betales mer for el-biler. I tillegg har både verksted og enhetene som tar i bruk bilene, vært 

fornøyde med fossile biler. Allikevel antas det at anskaffelsene kommunen har gjort er til 

gunst for miljøet. Miljøfordelene kan dermed sies å veie tyngre enn det økonomiske aspektet, 

og har vært en motivasjonsfaktor for kommunen. I tillegg kan det overordnede planverket i 

kommunen anses som en motivasjon, da det i disse planene står at det skal satses på miljø. 

Allikevel understrekes det at det kan være vanskelig å gjennomføre det som står i de 

overordnede dokumentene, uten å ha nok kapasitet og ressurser til dette.  

 

5.2.4 Oppsummering av de mellomstore kommunene  

I de mellomstore kommunene er det også de funksjonelle egenskapene ved el-bilene som 

trekkes fram som en barriere. Tilstrekkelig rekkevidde, hengerfeste og firehjulstrekk er 

nødvendige funksjoner for enkelte enheter innad i kommunen. Disse er ofte priset dyrere enn 

fossile biler, eller utilgjengelige på markedet. Dette skaper en økonomisk barriere i forhold til 

at kommunene har begrensede økonomiske ressurser. I noen av kommunene er dessuten 

klimatiske forhold og ulendt terreng en barriere som hindrer innkjøp av el-biler, grunnet 

bilenes manglende funksjoner for slike forhold. Et eksempel er store avstander innad i 

kommunen, som gjør at rekkevidden på el-bilene ikke strekker til. I tillegg til de funksjonelle 

hindringene, har også økonomiske faktorer spilt inn i to av de fem mellomstore kommunene. 

Utfordringene har vært at el-biler har blitt priset høyere enn fossile biler. I tillegg blir myter 

og skepsis, kunnskap generelt om miljø i anskaffelser og kapasitetsutfordringer trukket fram 

som barrierer.  

 

Til tross for enkelte barrierer, er det trukket fram flere motivasjonsfaktorer som driver 

anskaffelsene i en grønnere retning. To av de fem mellomstore kommunene ble motivert av 

tilskuddsordninger, og tilretteleggelse for en mer miljøvennlig anskaffelsespolitikk. En slik 

støtte har dessuten ført til at det fører kommunene i en grønnere retning, og gjør det lettere å 

anskaffe el-biler med tanke på det økonomiske aspektet. El-biler har dessuten miljøfordeler, 

som veier tungt i avgjørelsen om hva slags bil kommunene skal anskaffe. Til tross for at flere 

av kommunene ikke trekker fram flere fordeler knyttet til el-biler enn fossile biler, veier 
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miljøfordelene såpass tungt at det i enkelte tilfeller også har gått på bekostning av 

eksempelvis dyrere leasingkostnader. I tillegg til støtteordninger, blir ledelse, privatpersoner 

og politiske føringer trukket fram som viktige drivere for at kommunene har anskaffet el-

biler.  

 

5.3 Store kommuner, Q2 

Totalt er det 2 kommuner som faller under kategorien «store kommuner». Innenfor denne 

kategorien er det tre ulike stillingsfunksjoner i de ulike kommunene som har deltatt i 

intervjuundersøkelsen. Informantene blir anonymisert, og presenteres slik i teksten:  

 

 
Tabell 7: Store kommuner, inndeling 

 

5.3.1 Hvorfor innkjøp av el-bil?  

Informant 9 i Larvik forklarer at årsaken til at kunngjøringen for el-biler ble lagt ut, er i 

sammenheng med Larvik kommunes vedtak om 80% fossilfrie biler. I tillegg ble 

konkurransen publisert fordi kommunen skulle skifte ut en del biler, men også fordi det ble 

bevilget mer penger fra kommunestyret til å etablere ladepunkter. Det har vært en stor 

utvikling på omfanget av el-biler i Larvik, da det i overgangen 2017/2018 var total 10-11 el-

biler, mens kommunen nå i 2020 er oppe i 70 biler med 100 etablerte ladepunkter. «Det vi kan 

erstatte med elektrisk, det erstatter vi med elektrisk» (Informant 9, 2020).   

Informant 11 i Ålesund kommune nevnte at kommunen har et mål om å redusere 

klimautslipp. For å få dette til, er det ikke rom for fossile biler. «Her oppe hos oss er det ikke 

noe annet alternativ enn strøm og biodiesel til en viss grad» (Informant 11, 2020). Det har 

blitt rettet enda større oppmerksomhet rundt grønne anskaffelser, særlig med de nye 

forskriftene for anskaffelser som kom ut i 2017.  

 

5.3.2 Barrierer: Strategier, kostnader, størrelse og kunnskap?   

«Det å få tak i ladepunkter har vært en brems. Økonomien i Larvik er jo relativt anstrengt, og 

det at hver enkelt enhet skal finne de ekstra pengene har ikke vært så enkelt» (Informant 9, 
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2020). Det ble også nevnt at merkostnader var inne i bildet i starten av 2018, fordi det på det 

tidspunktet var litt høyere priser på el-biler. Det ble regnet ut at på en treårsperiode ville de 

totalt sett gå litt i minus om det ble valgt el-bil. Regnet de på en femårsperiode, gikk de litt i 

pluss. Det ble presisert i intervjuet at det også hadde vært en oppfatning om at det var mer 

kostbart å anskaffe el-biler, fordi de hadde mye bensin- og hybridbiler som var billigere enn 

en tilsvarende el-bil med tilstrekkelig rekkevidde. Kommuneøkonomi og oppfatninger om at 

det har vært mer kostbart, har dermed vært faktorer som har spilt inn i anskaffelsesprosessen.  

Det ble videre stilt spørsmål om tilgang på kunnskap og informasjon hadde vært en 

utfordring, som ble avkreftet. Det var et tett samarbeid med miljøsjefen i kommunen, og et 

sterkt klimafokus. Dette gjenspeiles ved at kommunen tar i bruk muligheter som legger til 

rette for miljøvennlige innkjøp, eksempelvis ved å stille miljøkrav i kunngjøringer – gjerne så 

mye som 40%. «Vi er bevisst på dette med miljø i utlysninger» (Informant 9, 2020). 

Kommunestørrelse var heller ikke en barriere, da det var rigget slik at ansvaret var delegert en 

del, så innkjøpssjefen hadde fordelt slik at det var ca. 20 som er ansvarlige for kjøretøy. «Så vi 

har god kapasitet i forhold til å foreta innkjøp, ingen propp der» (Informant 9, 2020). I likhet 

med Inderøy kommune, ble også innkjøpssamarbeid nevnt. «Kunnskapen om biler har også 

vært litt bedre sammenlignet med de mindre kommunene i Vestfold, fordi vi er jo med i et 

innkjøpssamarbeid i Vestfold, som heter Vois» (Informant 9, 2020). Kunnskap har dermed 

ikke vært en utfordring grunnet bevissthet, tett samarbeid med miljøsjef, energirådgiver og et 

innkjøpssamarbeid. «Vi har jo en egen energirådgiver, som er viktig i forhold til å 

samarbeide tett med han så vi ikke kommer i veien for hverandre. Vi ser en helhet i det (...) 

Det er ikke to avdelinger som holder på med hvert sitt, vi samarbeider og kommuniserer godt 

sammen» (Informant 9, 2020).  

 

Heller ikke strategier ble sett på som en utfordring, da det har blitt utarbeidet klare strategiske 

mål for anskaffelsesprosessene. Det har også blitt gitt et oppdrag fra kommunestyret om å 

skrive en plan for å skifte ut bilene. En slik plan har kommunen, og varer stort sett tre til fire 

år om gangen. Larvik har også en plan på hvor det skal etableres ladepunkter, en plan i 

forhold til økonomi og hvordan det skal finansieres, og en plan for å søke støttemidler fra 

eksempelvis Miljødepartementet og Enova. Disse planene i sin helhet er viktige for å kunne 

nå målet på 80% fossilfrie biler i kommunen, slik at de har en strategi for å komme dit. «Vi 

har skrevet en sak og lagt opp en strategi, og vi ser at teknologien kommer oss i møte» 

(Informant 9, 2020).  
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Ved siden av økonomi, var det i likhet med flere andre kommuner i intervjuundersøkelsen det 

funksjonelle med bilene - biler med firehjulstrekk og hengerfeste – som ble sett på som en 

utfordring. Det er begrenset hvor mange el-biler som har slike funksjoner, selv om det skjer 

en del i utviklingen. «Det gjør at vi ikke kan bytte ut alle til el, så det er jo blant annet 

begrunnelsen for at vi må gå ut på leasing av dieselbiler i påvente av at det skal skje noe» 

(Informant 9, 2020).  

 

Informant 11 i Ålesund kommune opplevde ikke at det hadde vært noen organisatoriske 

utfordringer. Kommunen hadde konkrete klimamål om reduksjon av klimagassutslipp, og en 

anskaffelsesstrategi som hadde blitt utarbeidet av innkjøpsavdeling og innkjøpssjef. Det er 

dermed et klart mål for kommunen om nedgang i utslipp av klimagasser, og et tydelig fokus 

på det innad i kommunen. «Kostnader», som er den andre barrieren i innovasjonsmodellen, 

ble heller ikke trukket fram som en direkte utfordring for kommunen. Sammenligner man el-

bil og tradisjonell bil, så er det ikke økonomien som har vært hinderet – snarere tvert imot når 

man ser på bilen isolert sett. Noe annet er hvordan el-bilen vil påvirke hverdagen i forhold til 

lading. «Vil det stjele dagsverk å stå å vente på plass og lade?» (Informant 11, 2020). Ser 

man derimot bilen isolert sett, vil driftskostnadene gå ned. Anskaffelsen og bruken er ikke det 

som setter hindringen, men snarere det praktiske bak det. Informant 11 presiserer at man per 

2020 må erkjenne at el-bil ikke er for alle, men for mange. Det har heller ikke vært en 

oppfatning om at anskaffelser av el-biler har vært dyrere enn andre alternativer. Det blir 

allikevel presisert at om man tenker fossilfritt drivstoff, så hadde det vært noe annet. «Her 

oppe har vi en leverandør som heter HVO100, og det er jo nesten dobbel literpris. Da 

begynner man plutselig å snakke om kostnader med det, for et grønt skifte kommer som regel 

med noen kostnader som noen må ta – ingenting er gratis» (Informant 11, 2020).  

I forhold til kunnskap, nevner informant 11 i Ålesund at de har brukt mye tid på å finne 

kunnskap om feltet. Allikevel presiseres det at de må være forsiktige med å stille krav i 

forhold til potensielle leverandører. «En ting er å være idealist og stille veldig stramme krav, 

men vi kan ikke risikere at leverandørene ikke er i stand til å innfri. Vi kan ikke risikere ikke-

bærekraft økonomisk sett for potensielle leverandører» (Informant 11, 2020). Det har vært 

viktig å skyndte seg med varsomhet for å ikke bli urimelig i forhold til det lokale markedet, 

og balansere miljøkravene uten å spille seg selv helt på sidelinjen.  

Et annet interessant empirisk funn, er at kommunen samarbeider med FN og flere andre 

norske kommuner for å sikre en bærekraftig utvikling av byer og regioner (Ålesund, 2020A). 

Dette byutviklingsprogrammet heter «United Smart Cities», der det blant annet utveksles 
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kunnskap om bærekraftige løsninger. I tillegg er kommunen med i nettverket «Smarte Byer 

Norge», og har Framtidslaben i Ålesund – U4SSC ip, som er en del av FNs 

implementeringsprogram. Sistnevnte er et partnerskap med flere aktører både fra offentlig 

sektor og næringslivet, og er et globalt nettverk som utveksler bærekraftige løsninger 

(Ålesund, 2020B). I slike nettverk og samarbeid er kunnskapsutveksling helt sentralt, og viser 

at kommunen har tilgang på tilstrekkelig med informasjon og kunnskap om bærekraftige 

løsninger.  

I forhold til kommunestørrelse nevner informant 11 i Ålesund at de er ganske rustet på 

innkjøp med 9-10 ansatte, som til enhver tid jobber med anskaffelser. Selv om de er flere som 

arbeider med anskaffelser, blir allikevel ikke anskaffelsesprosessen noe mindre kompleks. 

«Om man skal kjøpe noe lite eller noe stort (...) - En anskaffelse er en anskaffelse». 

Kommunen har heller ikke hatt noen utfordringer knyttet til strategier, da det har blitt 

utarbeidet en anskaffelsesstrategi av innkjøpsavdelingen sammen med innkjøpssjef. I 

strategien er det konkrete mål om nedgang i utslipp av klimagasser.  

 

5.3.3 Motivasjon: Økt bevissthet, erkjennelse av fordelene og politisk press/støtte? 

Det ble stilt spørsmål om det hadde vært et politisk press eller støtte i Larvik kommune for å 

anskaffe mer miljøvennlig, og hvor denne drivkraften kom fra. Informant 10 i Larvik 

kommune nevnte at det som går på statlige overføringer, og spesielt insentivmidler for å lede 

utviklingen i en viss retning, har vært bestemmende for hvordan kommunen har handlet. En 

annen politisk drivkraft, var de politiske partiene på nasjonalt nivå. Informant 10 forklarte at 

dette utkrystalliserte seg fra de sentrale partiene, og videre ned til de lokale partiene. Dette vil 

kunne reflektere hva slags politikk som føres i det lokale kommunestyret. Informant 10 

oppsummerte at den politiske drivkraften særlig kom fra det statlige, gjennom budsjetter og 

øremerkede ordninger, i tillegg til at politisk partier på nasjonalt nivå var en driver for deres 

anskaffelsesprosess. På spørsmål om drivkraft fra innbyggere, ble det nevnt at det var et press 

fra deler av innbyggerne. Det ble presisert at det ikke var noe folkekrav, men at kommunen 

hadde fått positiv respons på innkjøp av el-biler.  

Informant 9 i Larvik kommune trakk fram ansattes uttrykk og ønske for en mer klimavennlig 

kommune som en motivasjon for å anskaffe flere el-kjøretøyer. «Jeg opplever at de ansatte 

ønsker å støtte opp under miljøet» (Informant 9, 2020). Positive holdninger til miljøet på jobb 

og i forhold til anskaffelse av flere el-kjøretøyer, kan dermed sies å ha vært en motivasjon, til 

tross for at det også har vært en viss skepsis til el-bilene. Allikevel har mange blitt positivt 

overrasket, og uttrykt en positiv respons. Dette er et resultat av at det har vært en økt 
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bevissthet rundt hva slags effekter el-bilene har på miljøet, og hvordan anskaffelsene kan 

være et virkemiddel for å redusere klimagassutslippene. I tillegg har engasjementet en 

sammenheng med teknologisk utvikling, som blir trukket fram som en avgjørende 

motiverende faktor. Det har hjulpet at utviklingen av el-biler går oppover – utvidet 

rekkevidde, flere funksjoner og størrelser. Dette har vært en drivkraft for at kommunen har 

kunnet skiftet ut flere biler.  

Informant 9 i Larvik kommune nevner også Stortinget og Regjeringen som viktige aktører i 

anskaffelsespolitikken. Om det blir kutt i insentiver for el-bil, vil dette kunne ha en betydning 

på sannsynligheten for at el-bilene blir dyrere. Det nevnes også at signaler fra regjeringen om 

å innføre moms på el-biler, vil kunne ha en stor betydning på hvor fort kommunen får skiftet 

ut bilene. «Vi har ikke nok penger til å kompensere for den økningen i elbilprisene helt alene» 

(Informant 9, 2020). Det vil si at kommunen vil kunne få færre kjøretøy for den samme 

summen, som ses på som en bekymring. Om kuttene og insentivene kommer for tidlig, så vil 

kommunen kunne bremse utviklingen. Avgiftspolitikken og insentivene som kutt av moms og 

avgifter, har dermed vært viktig for anskaffelsespolitikken. «Det vi har mest nytte av er kutt i 

moms og avgifter på bilene (…)  Så den politikken har helt klart bidratt her» (Informant 9, 

2020). 

 

I Ålesund kommune nevner informant 11 at spørsmålet om motivasjon i mange 

sammenhenger er «hvorfor ikke?». Det har ikke vært noen årsak til å ikke anskaffe el-biler, 

for de som har muligheten til dette. I tillegg har det vært en bevissthet rundt klimavennlige 

innkjøp, og hvordan anskaffelser av el-biler kan ha en positiv effekt på reduksjon av 

klimagassutslipp i kommunen. En slik bevissthet har skapt motivasjon til å kunne være med å 

endre politikken i en grønnere retning. Når man i tillegg ser at driftskostnadene går ned ved 

anskaffelser av el-biler, blir totalt sett prisen per kjørte kilometer lavere enn fossilbil. Det har 

dermed vært en erkjennelse av fordelene ved å anskaffe el-biler, som også har vært en 

motivasjonsfaktor. Å anskaffe el-biler har allikevel vært utfordrende, grunnet den 

teknologiske utviklingen. «Ikke engang bilforhandlerne vet hvordan morgendagens bilflåte 

ser ut» (Informant 11, 2020). Det setter begrensninger for offentlige innkjøp i forhold til om 

man skal henge med på utviklingen og hvor lenge man kan forplikte seg.  
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5.3.4 Oppsummering av de store kommunene  

Strategier har ikke vært en utfordring for noen av de store kommunene. Dette er fordi de har 

utarbeidet tydelige klimamål, og hatt en konkret anskaffelsesstrategi som har tatt opp 

spørsmål rundt klimavennlige anskaffelser. Kostnader på den andre siden, har vært en barriere 

i en av de to store kommunene. Kostnadene til el-biler har i enkelte sammenhenger blitt 

oppfattet som dyrere enn fossile biler, i tillegg til at ladepunkter har vært en ekstra kostnad. 

Allikevel har disse anskaffelsene blitt prioritert, med årsak i at kommunen blant annet har hatt 

klare strategier for å søke på støttemidler fra Miljødepartementet og Enova. Ekstra kostnader 

knyttet til praktiske funksjoner blir også trukket fram som en barriere.  

I forhold til størrelse og kunnskap, har ikke dette vært en utfordring for noen av kommunene. 

Begge kommunene har hatt tilstrekkelig med antall ansatte, vært med i samarbeid i ulike 

nettverk og innkjøpssamarbeid. Dette har sikret kunnskapsutveksling og nok kapasitet. Det 

som derimot har vært en barriere i Ålesund kommune, har vært å balansere miljøkravene i 

forhold til potensielle leverandører. Kommunen har ikke et ønske om å spille seg ut på 

sidelinjen, samtidig som de ønsker å stille krav til miljø. Denne balansen kan være 

utfordrende.  

 

I forhold til motivasjon, har Ålesund kommune blitt motivert av lavere kostnader knyttet til 

el-bil. Det økonomiske aspektet har dermed hatt en positiv innvirkning på prosessen. For 

Larvik kommune har politisk press og støtte vært en motivasjonsfaktor, da statlige 

overføringer og insentivmidler har vært med på å lede utviklingen. I tillegg har det vært 

positive reaksjoner fra de kommunale ansatte, ved at det har vært et engasjement for grønnere 

løsninger der dette er mulig. I tillegg har begge kommunene opplevd økt bevissthet rundt 

klimaendringene, og hva slags positive effekter el-biler har på miljøet.  
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6.0 Drøfting 
I dette kapittelet skal de empiriske funnene drøftes. Drøftingen skal være i tråd med den 

overordnede problemstillingen om hvordan drivere og barrierer med grønne offentlige 

anskaffelser kan ses i lys av Berry & Berrys innovasjonsmodell. Drøftingen av de empiriske 

funnene skal ses i sammenheng med de teoretiske forventningene om at ulike drivere og 

barrierer påvirker politikkadopsjon. Strukturen legges opp slik at de interne og eksterne 

determinantene diskuteres separat, for så å avslutte med en sammenfattende diskusjon.  

 

6.1 Interne determinanter  

Hovedargumentet innenfor interne determinanter er at politiske, økonomiske og sosiale 

karakteristikker internt i en stat er avgjørende for politikkadopsjon. Av de interne 

karakteristikkene som ble kartlagt i teorikapittelet, var det alt i alt støtte for de fleste 

antagelsene – både innenfor tilgjengelige ressurser, motivasjon og annen politikk. Allikevel 

var det enkelte empiriske funn som analysemodellen ikke kunne forutse, og funn som gikk 

imot de forventningene teorien hadde.  

 

6.1.1 Organisatoriske utfordringer: Strategier og ledelse   

Den første kategorien innenfor «barrierer» i det teoretiske rammeverkets «tilgjengelige 

ressurser», er strategier og ledelse. Strategier har ikke vært en barriere i noen av kommunene, 

til tross for kommunenes ulike innbyggertall. Det som imidlertid kan sies å være gjeldende for 

alle kommunene, er at strategiene og utarbeidelsen av disse har vært utformet på forskjellige 

måter fra kommune til kommune. 

I de små kommunene har det ikke blitt utarbeidet spesifikke planstrategier for anskaffelser av 

el-biler, men en generell strategi som tar opp utfordringer og tiltak generelt om reduksjon av 

klimagassutslipp. I de mellomstore kommunene har samtlige hatt spesifikke strategier som tar 

opp problemstillinger relatert til miljø og klimagassutslipp. De store kommunene har også 

utarbeidet klare strategiske mål og planer som tar opp miljøutfordringer og konkrete 

klimamål, samt tiltak for å nå disse. Det kan derfor argumenteres for at de kommunale 

planstrategiene som samtlige kommuner har utarbeidet, har spilt en viktig rolle i sammenheng 

med anskaffelser av el-biler. Dette kan ses i sammenheng med Günther og Scheibe (2006) sin 

studie, som peker på at implementering av grønne anskaffelser er utfordrende å gjennomføre 

uten en klar strategi. Den klare strategien i denne studiens sammenheng, er et ønske fra 

kommunene om å redusere klimagassutslipp. Hadde ikke kommunene hatt strategier på 
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hvordan de skulle redusere utslippene, kan det argumenteres for at anskaffelsesprosessen 

hadde sett annerledes ut, og at el-biler i mindre grad ville blitt anskaffet. Strategiene vil 

dessuten skape et større fokus på hvordan kommunene kan gå fram i prosessen med å 

redusere klimagassutslippene sine.  

 

Ved å sammenligne de empiriske funnene, ser man at alle kommunene har hatt ulike 

utforminger og målsettinger. Noen har hatt tydelige strategier, mens andre har hatt en mer 

generell tilnærming. Dette gjenspeiler de teoretiske antagelsene om at utforming og 

målsetting av grønne offentlige anskaffelser varierer i organisasjoner, som gjør det viktig å ha 

en klar strategisk retning på hvordan man bør gå fram i prosessen (Günther & Scheibe, 2006, 

s. 67). Variasjonen mellom de ulike kommunene på hvordan de har utarbeidet sine strategier, 

kan også ses i sammenheng med de teoretiske antagelsene om at én strategi ikke kan fungere 

på et generelt grunnlag. Strategiene må utvikles individuelt, da situasjon, størrelse og antall 

ansatte i en organisasjon varierer. Denne teoretiske antagelsen styrkes også, ved at alle de 

utvalgte kommunene i studien er av ulike i størrelser - både i areal, innbyggertall og antall 

ansatte i enhetene.  

 

Teorien peker også på viktigheten av at strategier må ses i sammenheng med ledelse. Det 

fremkommer i noen av de empiriske funnene fra eksempelvis Aurskog-Høland kommune at 

ledelse har spilt en viktig rolle i arbeidet med grønne anskaffelser. I Aurskog-Høland har 

toppledelsen tydelig pekt på viktigheten av klima og miljø, og sendt signaler om viktigheten 

av miljøvennlige anskaffelser. Sett i sammenheng med teorien er dette viktig i forhold til 

politikkadopsjon, da ledere har en innflytelse på hva slags verdigrunnlag strategiene skal 

bygge på og hvilke målsettinger organisasjoner har (Hoejmose & Adrien-Kirby, 2012, s. 236). 

Viktigheten av ledelse fremkommer også som en nøkkeldriver i de empiriske funnene fra de 

store kommunene. Innkjøpsleder i Ålesund kommune har utarbeidet strategier og mål 

sammen med innkjøpsavdeling, mens det i Larvik kommune har vært tydelig støtte fra 

rådmannen og hans ledergruppe. Dette kan ses i sammenheng med de teoretiske antagelsene 

om at ledelse er en nøkkeldriver til grønne anskaffelser, fordi ledere har en innflytelse på 

organisasjonens kultur (Carter & Jennings, 2002, s. 48). Verdien av en støttende ledelse kan 

også ses i sammenheng med de teoretiske antagelsene om at toppledere som støtter 

bærekraftige innkjøp vil kunne ha en stor påvirkning på innkjøpere, og om de velger å 

anskaffe grønnere (Cambra-Fierro et al., 2008, s. 164). Dette samsvarer godt med både 

ledelsen i Ålesund og Larvik kommune.  
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Forventningene om at strategier og ledelse er en viktig faktor for politikkadopsjon av grønne 

anskaffelser, kan dermed sies å være innfridd. Ettersom samtlige kommuner har utarbeidet 

strategier, kan det argumenteres for at dette har vært en spesielt viktig pådriver for 

politikkadopsjon.  

 

6.1.2 Kostnader  

Kostnader er den andre kategorien innenfor «barrierer» i innovasjonsmodellens «tilgjengelige 

ressurser». Felles for de utvalgte kommunene, er at kostnader har påvirket alle på ulikt vis. I 

de små kommunene har kostnader i mindre grad har vært en utfordring, mens det i de 

mellomstore og store kommunene har vært delte oppfatninger om dette har vært en 

avgjørende faktor.  

 

Ettersom det teoretiske resonnementet peker på at kostnader knyttet til grønne anskaffelser er 

en barriere for implementering av grønne anskaffelser, var det et overraskende empirisk funn 

at kommuneøkonomi ikke ble ansett som en barriere i de små kommunene. Det er i 

utgangspunktet rimelig å anta at små kommuner ofte har et strammere budsjett enn større 

kommuner, som dermed kan føre til at kommunene ikke prioriterer de ekstra kostnadene som 

grønne anskaffelser kan medføre. Det som kan sies å ha vært den viktigste faktoren for at 

kostnader ikke har spilt inn som en avgjørende faktor i de små kommunene, er at det ikke har 

vært en oppfatning om at el-biler har vært mer kostbare enn vanlige biler. Viktigheten av slike 

oppfatninger kan ses i sammenheng med Walker & Brammer (2009) sine funn om at 

økonomiske utfordringer spiller inn når miljøvennlige anskaffelser blir oppfattet som mer 

kostbare. Det kan tyde på at oppfatningene i de små kommunene har spilt en viktig rolle for at 

anskaffelsene av el-bilene har blitt gjennomført. Hadde innkjøperne oppfattet el-biler som mer 

kostbare enn fossile biler, kan det argumenteres for at prioriteringene hadde sett annerledes ut 

med årsak i kommunenes økonomi.  

Selv om kommuneøkonomi i seg selv ikke har vært et hinder for de små kommunene til å 

anskaffe el-biler, har økonomiaspektet allikevel spilt inn som en avgjørende faktor i enkelte 

tilfeller. El-biler med praktiske funksjoner, som eksempelvis firehjulstrekk og hengerfeste, 

har vært mer kostbare enn vanlige biler. Tilstrekkelig rekkevidde har også vært en utfordring, 

sammenlignet med vanlige fossile biler. Dette er en felles enighet blant alle de tre små 

kommunene, og har i noen tilfeller ført til at kommunene har anskaffet mindre kostbare 

kjøretøy enn el-biler. Flere av de mellomstore kommunene ser også på dette som en barriere, 

deriblant Steinkjer, Kvinnherad og Grimstad. Den store kommunen Larvik nevner også dette 
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som en av de største utfordringene med anskaffelser i dag. Disse empiriske funnene kan ses i 

sammenheng med det teoretiske argumentet om at offentlige organisasjoner ofte må forholde 

seg til et stramt budsjett, og dermed begrenses til å anskaffe noe som er mindre kostbart 

(Walker & Brammer, 2009, s. 456). Det mindre kostbare kan i denne sammenheng være 

fossile biler, ettersom det er et mindre marked for eksempelvis firehjulstrekkere, hengerfeste 

og tilstrekkelig med rekkevidde på el-biler. I noen tilfeller finnes heller ikke slike funksjoner 

på markedet, som gjør at kommunene må anskaffe noe annet i påvente av nyere og forbedret 

teknologi.  

 

En annen barriere i sammenheng med kostnader, er at el-biler i enkelte tilfeller blir priset 

høyere enn andre biler. I Aurskog-Høland har el-bilene ofte blitt priset høyere enn andre biler, 

som har vært en økonomisk utfordring. Dette gjenspeiler også funnene i Grimstad og Larvik 

kommune, der el-biler har vært mer kostbart å anskaffe for kommunene sammenlignet med 

fossile biler. I Alver kommune har ikke kommuneøkonomi vært et direkte hinder for å 

anskaffelser el-biler, men et hinder når det gjelder å skifte ut bilparken før det er nødvendig. 

Den finansielle støtten til å anskaffe el-biler kan sies å være der fra oppdragsgivers side, men 

fordi funksjoner prises såpass dyrt, resulterer dette i at kommunene må se til andre 

muligheter. Det kan derfor argumenteres for at om kommunene hadde hatt en enda mer robust 

økonomi, så ville det vært enklere å prioritere disse ekstra kostnadene. Oppfatningene 

kommunene har om høyere kostnader, kan i sammenheng med det teoretiske resonnementet 

være en av årsakene til at grønne anskaffelser blir en utfordring og dermed bli nedprioritert 

(Brammer & Walker, 2011, s. 456). Allikevel har det ikke vært en avgjørende barriere som 

har ført til at kommunene ikke har kunnet anskaffet noen el-biler. Et eksempel er Larvik 

kommune, der utfordringen ble løst ved at kommunestyret bevilget penger til å etablere 

ladepunkter. Den finansielle støtten kan dermed sies å ha vært en avgjørende faktor, som kan 

ses i sammenheng med de teoretiske antagelsene om at finansiell støtte er viktig for å klare å 

gjennomføre offentlige anskaffelser (Walker & Brammer, 2009, s. 471).  

 

Ser man resultatene fra alle kommunene i lys av hverandre, ser man at kostnader kan sies å 

påvirke implementering av grønne anskaffelser. Hadde el-biler og praktiske funksjoner vært 

priset lavere, vil det kunne argumenteres for at det ville blitt anskaffet flere el-biler. Dette 

argumentet forsterkes ved at samtlige informanter fremhever at det er et ønske om å anskaffe 

el-biler der det er mulig. Allikevel kan ikke kommuneøkonomi i seg selv sies å ha vært et 

direkte hinder, ettersom alle kommunene har anskaffet el-biler. Dette argumenteres blant 
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annet med at kommunene har fulgt opp ønskene om å konvertere til el-biler, fått finansiell 

støtte til dette og har sett viktigheten av å prioritere el-biler over eksempelvis fossile biler. Det 

er rimelig å anta at disse tre faktorene har vært avgjørende i prosessen, ettersom kommunene 

til tross for utfordringene faktisk har anskaffet el-biler. Forventningene om at 

kommuneøkonomi kan være en barriere i prosessen om å anskaffe grønnere, kan dermed sies 

å være innfridd. Selv om kommunene har hatt tilstrekkelig med tilgjengelige økonomiske 

ressurser til å anskaffe el-biler, kan det allikevel argumenteres for at flere tilgjengelige 

ressurser, som i denne sammenheng er mer robust økonomi, kunne ført til at kommunene 

hadde anskaffet enda flere el-biler. Dette er spesielt gjeldende i den grad det er snakk om biler 

av større størrelse eller med enkelte praktiske funksjoner som ikke finnes på markedet. Grad 

av politikkadopsjon vil derfor kunne sies å avhenge av kommuners økonomi i en viss grad.  

 

6.1.3 Kommunestørrelse  

Kommunestørrelse er den tredje kategorien innenfor «barrierer» i innovasjonsmodellens 

«tilgjengelige ressurser». Kommunestørrelse har utspilt seg ulikt i alle kommunene, og gitt 

overraskende resultater i forhold til de teoretiske antagelsene. De teoretiske antagelsene var at 

mindre kommuner opplever større utfordringer med grønne anskaffelser grunnet innbyggertall 

og kapasitet. Dette har i mindre grad stemt overens med de empiriske funnene i denne 

studien.  

 

Det første overraskende empiriske funnet var at flere kommuner var med i ulike 

innkjøpssamarbeid. Både Aurskog-Høland og Larvik kommune var med i hvert sitt 

innkjøpssamarbeid, og Inderøy og Steinkjer var med i en felles innkjøpsordning. Et 

interessant empirisk funn, var i Inderøy kommune med kun 6774 antall innbyggere. Det 

fremkommer av de empiriske funnene at dette kommunale samarbeidet har spilt en viktig 

rolle for anskaffelsespraksisen. Dette kan ses i sammenheng med Michelsen & Boers (2009) 

poeng om at en viss minimumsstørrelse vil sikre tilstrekkelig med kunnskap og ressurser til å 

utvikle en god innkjøpsstrategi. Størrelsen på slike samarbeid kan sies å ha vært med å 

påvirke kommunen positivt i forhold til økt kapasitet og kompetanse. Økt kapasitet vil blant 

annet kunne føre til at det er enda flere ressurser til å arbeide med grønne anskaffelser. Dette 

kan sies å stemme overens med de empiriske funnene fra Larvik kommune, der 

innkjøpssamarbeidet Vois førte til bedre kunnskap og god kapasitet.   
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Det er allikevel et interessant moment at analysemodellen ikke har forutsett disse 

innkjøpssamarbeidene. Modellen har forutsett at kommunestørrelse i seg selv har vært en 

faktor, men ikke tatt høyde for et interkommunalt samarbeid. Det kan derfor argumenteres for 

at innkjøpssamarbeidet kan ha hatt en innvirkning på kategorien «kommunestørrelse». 

Ettersom dette ikke lar seg forklare ut ifra modellen, kan det være interessant å trekke fram 

skalapolitikk som en mulig forklaringskraft. Skalaproblematikk handler om at kommuner har 

fått et ansvar som overskrides deres kapasitet (Askim, Klausen & Vabo, 2016, s. 276). Det 

finnes flere løsninger på det kommunale skalaproblemet, der en av disse er tverrskalering. 

Tverrskalering handler om at kommuner skal dele på oppgaver og samarbeide (Askim, 

Klausen & Vabo, 2016, s. 277). Et kommunalt samarbeid er et godt eksempel på 

tverrskalering, fordi kommunene samarbeider om felles løsninger for en ordning, som i denne 

sammenhengen blir anskaffelser av transportmidler. Fordelene med et slikt samarbeid, er at 

det har positive effekter på kvalitet og effektivitet (Askim, Klausen & Vabo, 2016, s. 285). 

Denne teorien er relevant i forhold til det empiriske funnet om at eksempelvis Inderøy 

kommune ikke ville hatt tilstrekkelig med kapasitet og ressurser til å følge opp innkjøpene 

uten det kommunale samarbeidet. Det interkommunale samarbeidet kan derfor ses i 

sammenheng med både tverrskalering og det teoretiske argumentet om at en 

minimumsstørrelse vil kunne sørge for tilstrekkelig med ressurser og kapasitet (Michelsen & 

Boer, 2009, s. 164).   

På den andre siden viser de empiriske funnene fra Aurskog-Høland at innkjøpssamarbeidet 

har vært en utfordring, fordi kommunene ikke har hatt lik kompetanse på alle områder. Dette 

har resultert i at anskaffelsene har blitt gjort slik det alltid har blitt gjort. Det presiseres dog at 

dette har blitt en helt annen situasjon i senere tid, da det har skjedd endringer i kommunene. I 

forhold til det teoretiske resonnementet, er Preuss (2007) sin studie relevant å ta utgangspunkt 

i. Studien ser viktigheten av samarbeid mellom innkjøpere og miljøeksperter, da dette er en 

mulighet for å dele relevant kunnskap. Ettersom det kommer fram i de empiriske funnene at 

Aurskog-Høland kommune har en stillingsfunksjon innad i kommunen som spesifikt veileder 

innkjøpere i miljøspørsmål, og har tatt del i noen av prosessene, kan dette være en mulig 

forklaringsfaktor på hvorfor innkjøpssamarbeidet har funket så godt.  

 

Selv om ikke alle kommunene er med i et innkjøpssamarbeid, tydeliggjør flere av de 

empiriske funnene at majoriteten av utvalgets kommuner ikke anser kommunestørrelse som et 

hinder. Et eksempel er Gloppen kommune, som karakteriseres som en liten kommune. 
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Årsaken er at det er gode nettverk innad i kommunen og i nabokommunene. Dette kan også 

ses på som tverrskalering, i den grad det er snakk om et uformelt samarbeid.  

I Osterøy kommune har heller ikke kommunestørrelse vært en utfordring med tanke på antall 

innbyggere. Det som imidlertid har vært en utfordring, har vært areal og avstand i forhold til 

om el-bilen har tilstrekkelig rekkevidde. Dette er et interessant funn, da teorien tilsier å 

kontrollere for størrelse med henhold til administrasjonens størrelse – folketall. Det kan 

argumenteres for at det alternativt kunne ha blitt kontrollert for areal i stedet, ettersom areal 

fremkom som en barriere i flere av intervjuene. Disse funnene kan ses i sammenheng med 

Transportøkonomisk Institutt sin rapport, der en av barrierene for anskaffelser av el-biler er 

rekkeviddeangst med årsak i kommunenes store arealmessige avstander (Transportøkonomisk 

Institutt, 2018, s. 21). Informantene i studien var skeptiske til om deres kjørebehov kunne 

dekkes med tanke på el-bilenes rekkevidde. Denne skepsisen gjenspeiles i de empiriske 

funnene, deriblant Inderøy, Osterøy, Kvinnherad og Grimstad kommune.  

 
6.1.4 Kunnskap  

Kunnskap er den fjerde og siste kategorien innenfor «barrierer» i innovasjonsmodellens 

«tilgjengelige ressurser». Majoriteten av alle kommunene avviser at kunnskap har vært en 

barriere. I kun to av de 10 utvalgte kommunene blir kunnskap trukket fram som en utfordring. 

Allikevel er denne kunnskapen generelt for grønne anskaffelser, og ses ikke på som en 

barriere i forhold til anskaffelser av el-biler. Forventningene om at kunnskap er en barriere, 

har dermed i mindre grad blitt innfridd.  

 

Årsaken til at majoriteten av de små, mellomstore og store kommunene ikke har ansett 

kunnskap som en utfordring, kan forklares ved at de ansatte har hatt tilstrekkelig med 

kompetanse og kunnskap om fordelene ved grønne anskaffelser. Denne type kunnskap har 

blitt forvekslet både gjennom samarbeid, informasjon fra direktorater og nettsider, samt 

relevante kurs. Disse empiriske funnene gjenspeiler det teoretiske resonnementet om at 

tilstrekkelig med kunnskap og forpliktelse til endring vil kunne føre til en bærekraftig 

anskaffelsesatferd (Grandia, 2016, s. 185).  I tillegg fremkommer det av de empiriske 

resultatene at flere av kommunene mener det er tett kontakt internt mellom de som jobber 

med miljø og innkjøp. Det kan dermed se ut til at kommunene har innhentet den kompetansen 

og verktøyet som trengs for å gjennomføre grønne anskaffelser, som er i tråd med Brammer & 

Walker (2011) sin studie. Studien tar opp viktigheten av å inneha ferdigheter og kompetanse 
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for å kunne gjennomføre anskaffelsene. Ettersom alle kommunene faktisk har anskaffet el-

biler, kan det argumenteres for at kunnskapen og ferdighetene har vært tilstedeværende.  

I tillegg nevner flere av kommunene at kommunikasjon med andre ansatte internt i 

kommunen har ført til at kunnskap ikke har blitt en utfordring. Larvik kommune har hatt tett 

kontakt med både miljøsjef og energirådgiver i kommunen, og trekker fram 

innkjøpssamarbeidet «Vois» som viktig. I dette samarbeidet har det blitt utvekslet mye 

kunnskap og informasjon om miljøpreferanser. Flere av utvalgets kommuner har også vært 

med i innkjøpssamarbeid, som gir grunn til å tro at innkjøpssamarbeid har vært en positiv 

faktor for kunnskapsdeling. De teoretiske antagelsene om at tilstrekkelig med kunnskap vil 

føre til en bærekraftig anskaffelsesatferd, kan dermed sies å stemme overens med de 

empiriske funnene (Grandia, 2016, s. 189). 

 

Et annet interessant empirisk funn, og et godt eksempel på hvordan samarbeid kan føre til 

tilstrekkelig med kunnskap, fremkommer av de empiriske resultatene fra Ålesund kommune. 

For det første samarbeider Ålesund med FN og flere andre norske kommuner gjennom 

byutviklingsprogrammet «United Smart Cities». Et slikt nettverk kobler folk sammen på tvers 

av fag, og fører til utveksling av hverandres kunnskap (Ålesund, 2020A). Et slik nettverk kan 

være med å styrke kunnskap om bærekraftige løsninger. Viktigheten av dette trekker Bratt et 

al (2013) fram i sin forskningsartikkel, og understreker at manglende kunnskap er en årsak til 

at grønne anskaffelser ikke implementeres (Bratt et al., 2013, s. 315). For det andre har 

anskaffelsesavdelingen stor kapasitet, og har brukt mye tid på å skaffe seg tilstrekkelig 

informasjon om grønne anskaffelser. At kommunen har brukt mye tid på å skaffe tilstrekkelig 

med informasjon, kan ses på som positivt i sammenheng med de teoretiske antagelsene om at 

informasjon og kunnskap er avgjørende for å kunne gjennomføre grønne anskaffelser 

(Brammer & Walker, 2011, s. 457). Det som derimot kan sies å ha vært en barriere, var å 

balansere miljøkravene som blir stilt i forhold til det lokale markedet. Det ble nevnt at 

kommunen måtte skyndte seg med varsomhet for å ikke bli urimelige i forhold til det lokale 

markedet. Dette kan tolkes som at markedet ikke har tilpasset seg grønne offentlige 

anskaffelser i like stor grad som kommunen har. Ettersom analysemodellen ikke har forutsett 

dette, kan det være interessant å trekke fram karbon lock-in. Unruh (2000) diskuterer dette i 

sin studie, der det understrekes at markedets utfordringer med omstilling må ses i 

sammenheng med karbon-lock in. Karbon lock-in forklares som et system har har blitt låst 

gjennom fossilt energisystem gjennom en teknologisk stiavhengighet (Unruh, 2000, s. 817). 

Selv om disse lavkarbon teknologiene har økonomiske og klimarelaterte fordeler, hindrer 
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markedet en slik spredning (Unruh, 2000, s. 817). Det presiseres at karbon-lock in ikke er 

permanent, men at det er utfordrende å løse med årsak i markedets krefter og tilretteleggelse 

for fossile teknologier (Unruh, 2000, s. 817). Dette blir også trukket fram i en rapport fra 2011 

publisert av Europakommisjonen. I rapporten understrekes det at bærekraftige produkter ikke 

nødvendigvis er standard i markedet. Dette kan resultere i at spredning og etablering av 

bærekraftige varer blir vanskeligere, da markedet blant annet har begrenset kunnskap om de 

miljømessige fordelene (European Commission, 2011, s. 4).  

 

Selv om flertallet av kommunene ikke anser kunnskap som en barriere, har det blitt trukket 

fram som en utfordring i enkelte av de små og mellomstore kommunene. Allikevel har det 

blitt presisert at det har vært en generell barriere, og ikke i sammenheng med anskaffelser av 

el-biler. De empiriske funnene viser at kunnskap om grønne offentlige anskaffelser generelt 

sett er vanskelig. Det blir beskrevet som utfordrende fordi det er lite informasjon om hvordan 

miljø skal måles, og hvordan miljøkrav skal tolkes. I tillegg oppleves kunnskap som en 

utfordring med årsak i at det er mye som skal dokumenteres, og at det er ulikt kunnskapsnivå 

om grønne offentlige anskaffelser blant ansatte. Disse funnene er i tråd med Varnäs et al 

(2009) og Brammer & Walker (2011) sine studier, der mangel på informasjon og kunnskap 

gjør det utfordrende å formulere spesifikke miljøpreferanser. Aurskog-Høland kommune har 

eksempelvis klart å løse utfordringen på en god måte, da de har hatt en spesifikk 

stillingsfunksjon innad i kommunen som har gitt veiledning i miljøspørsmål. Verdien av slike 

stillingsfunksjoner kan også ses i sammenheng med teorien, med tanke på nytteverdien av den 

kunnskapen og veiledningen som følger med ved en slik stillingsfunksjon. Retningslinjer, 

veiledning og opplæring er nødvendig for å ikke skape implementeringsutfordringer 

(Kjöllerström, 2008, s. 8).  

 

En sammenfatning av alle kommunene, viser at kunnskap i sammenheng med anskaffelser av 

el-biler ikke har vært en barriere for politikkadopsjon. Det har allikevel blitt trukket fram 

enkelte eksempler på hvor utfordringene generelt sett ligger i forhold til kunnskap. Dette tyder 

på at kunnskap er viktig i anskaffelsesprosessen, men at majoriteten er klar over det og har 

tilegnet seg den informasjonen og kunnskapen som trengs for å anskaffe grønnere. Ettersom 

alle kommunene har anskaffet el-biler, viser dette også tydelig at kunnskap har vært en 

tilgjengelig ressurs. Hadde ikke kommunene hatt informasjon og kunnskap om fordelene med 

en elektrifisert bilpark, er det rimelig å anta at kommunene i mindre grad hadde hatt et stort 

fokus på å anskaffe akkurat el-biler. Forventningene om at kunnskap har spilt inn som en 
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barriere i kommunene, har dermed i mindre grad vært innfridd – sett i sammenheng med 

anskaffelser av el-biler. Dette ville kanskje sett annerledes ut om det var snakk om andre 

grønne anskaffelser, i forhold til de empiriske funnene om at kunnskap generelt oppleves som 

utfordrende.  

 

6.1.5 Økt bevissthet  

Økt bevissthet er den første kategorien innenfor innovasjonsmodellens «motivasjon» som 

relateres til politikkadopsjon. Det fremkommer av de empiriske funnene at samtlige av de 10 

utvalgte kommunene har vært bevisste i forhold til klima- og miljøspørsmål. De teoretiske 

forventningene om at økt bevissthet er en motivasjonsfaktor for å anskaffe el-biler, kan derfor 

sies å være innfridd.  

 

En felles motivasjonsfaktor for alle 11 kommunene, er klima- og miljøbevissthet. Bevissthet 

rundt klima- og miljøspørsmål har stått sterkt i forhold til om kommunene skulle anskaffe el-

biler. Det har også vært en bevissthet rundt hvordan kommunene kan redusere 

klimagassutslipp for bilene, samt et fokus på å anskaffe el-biler fordi det er en fornuftig 

investering med tanke på klima og miljø. Både ildsjeler, politikere, natur og signaler fra 

politisk ledelse har vært drivere, og har vært spesifikke faktorer som har skapt en større 

bevissthet. Disse empiriske funnene må ses i sammenheng med innovasjonsmodellens 

«motivasjon». I modellen fremkommer det at alvorlighetsgraden til et problem er en viktig 

faktor for motivasjon til politikkadopsjon. Ettersom alle kommunene har anskaffet el-biler, og 

begrunner dette med bevissthet rundt klima og miljø, kan det argumenteres for at 

miljøeffekten av disse anskaffelser er av stor betydning. Kommunene har vært opptatt av å 

gjennomføre tiltak for å minimere klimagassutslipp, og er sitt ansvar bevisst. At utslippene 

har en innvirkning på klima og miljø, kan derfor ses i sammenheng med at motivasjon oppstår 

når det oppstår et problem med en alvorlighetsgrad. Denne bevisstheten som er 

tilstedeværende i kommunene, er også i tråd med Brooks et al (2005) sin oppfatning om at 

bevisstgjøring er helt nødvendig for å innse behovet for politikkadopsjon.  

 

Et empirisk funn som illustrerer viktigheten av økt bevissthet, fremkommer i Kvinnherad 

kommune. Ønsket om å bevare naturen omringet av høye fjell og skoger har vært en 

avgjørende faktor for å anskaffe el-biler. Dette har også vært direkte relatert til bevissthet 

rundt klimaendringene som skjer. Det teoretiske resonnementet peker på at økt bevissthet må 

ses i sammenheng med en forståelse av hva klimaendringene innebærer, og hvilken 
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innvirkning dette kan ha på både klima og natur (Massey et al., 2014, s. 436). Ettersom 

kommunen ønsker å ta vare på naturen, har bevisstheten rundt hva som skal til for å bevare 

den vært helt nødvendig. Et annet eksempel på økt bevissthet fremkommer tydelig i både i 

Aurskog-Høland og Larvik kommune, der ledelse har vært en viktig kilde til bevissthet. Dette 

forklares ved at ledelsen har vært bevisste på hvilke klimafordeler man kan oppnå med grønne 

anskaffelser. Det har også vært tydelig støtte til innkjøp av el-biler. En slik bevisstgjøring er 

ifølge Brooks et al (2005) helt nødvendig, fordi det vil kunne fremme vilje og prioritering til å 

implementere grønn anskaffelsespolitikk. Dette er også nødvendig for å innse behovet for 

politikkadopsjon (Brooks et al., 2005 s. 176).  

 

Ettersom samtlige av kommunene begrunnet anskaffelsene av el-biler med klimafordeler, kan 

det argumenteres for at kommunene har vært bevisste i forhold til hva slags fordeler el-biler 

har på klima og miljø. Det har også vært en forståelse av hva klimaendringene innebærer, og 

hvordan el-biler kan være et tiltak for å få ned klimagassutslippene. Økt bevissthet kan derfor 

sies å være en motivasjonsfaktor i forhold til anskaffelser av el-biler.  

 
6.1.6 Erkjennelse av fordelene   

Erkjennelse av fordelene er den andre kategorien innenfor innovasjonsmodellens 

«motivasjon». De teoretiske antagelsene om at erkjennelse av fordelene ved el-biler vil kunne 

føre til politikkadopsjon, har vært innfridd i den grad det er snakk om miljøfordeler.  

 

 Et interessant empirisk funn er at flertallet av kommunene adresserer at det ikke har vært 

noen større fordeler med anskaffelser av el-biler sammenlignet med andre biler. Det som 

derimot har vært avgjørende, og som dessuten har vært en tungtveiende fordel, er 

miljøfordelene. De empiriske funnene fra Gloppen kommune viser at kommunen ikke 

anskaffet el-biler fordi det var større fordeler ved selve el-bilen, men fordi anskaffelser av el-

biler bringer med seg miljøfordeler. Sett i lys av det teoretiske resonnementet, vil kommunens 

forståelse av miljøfordelene med el-biler være en forklaring og årsak til politikkadopsjon. Det 

kan også argumenteres for at kommunen har hatt tilstrekkelig med informasjon om 

miljøgevinstene ved å anskaffe el-biler. Ifølge teorien var en av de største barrierene mangel 

på informasjon om fordelene til grønne offentlige anskaffelser, som dermed førte til at 

oppdragsgivere ikke så fordelene ved slike anskaffelser (Testa et al., 2012, s. 91).  

Et annet interessant empirisk funn som fremkom både av intervjuet med Aurskog-Høland og 

Grimstad kommune, var at det ofte har kostet kommunen mer å anskaffe el-biler. Dette 
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forklares ved at leasingselskapene har priset el-biler høyere enn fossile biler. De teoretiske 

antagelsene om at miljøgevinster vil være en motivasjonsfaktor, kan dermed sies å styrke 

argumentet om at erkjennelse av fordelene vil være en motivasjonsfaktor (Testa et al., 2012, s. 

91). Miljøfordelene har vært såpass sterke at til tross for eksempelvis økonomiske ulemper, så 

har anskaffelsene allikevel vært prioritert. Det kan derfor argumenteres for at om det ikke 

hadde vært miljøfordelene knyttet til anskaffelser av el-biler, så kunne anskaffelsene sett 

annerledes ut. Ettersom flertallet av informantene presiserer at det ikke har vært noen andre 

fordeler ved anskaffelsene enn miljø, innfris forventningene om at en erkjennelse av fordelene 

er en viktig motivasjonsfaktor for politikkadopsjon.  

 

Selv om det i flertallet av kommunene fremkommer at det ikke har vært noen andre fordeler 

enn miljøfordeler knyttet til anskaffelser av el-biler, har det allikevel vært noen tilfeller der 

drifts- og servicekostnader har vært en fordel. Et eksempel er i Osterøy og Larvik kommune. I 

Larvik kommune har det har blitt spart inn penger i forhold til driftskostnader, der service og 

energikostnadene er lavere. I Osterøy kommune har el-biler som regel vært billigere i drift 

jevnt over, både med tanke på drivstoff og vedlikehold. Flere andre kommuner, som 

eksempelvis Gloppen kommune, nevner at el-biler i flere tilfeller er billigere å anskaffe enn 

fossile biler. De empiriske funnene kan dermed ses i sammenheng med de teoretiske 

antagelsene om at det er viktig med informasjon om gevinster for at en implementering skal 

finne sted (Testa et al., 2012, s. 91).  

 
6.1.7 Politisk press/støtte   

Politisk press er den tredje og siste kategorien innenfor «motivasjon». Et fellestrekk for 

flertallet av kommunene, er at majoriteten har blitt påvirket i forhold til enten press eller støtte 

fra politisk hold. Forventningene om at politisk press/støtte er en motivasjonsfaktor for 

politikkadopsjon av el-biler, kan dermed sies å være innfridd.  

 

Flere av de empiriske funnene viser at politisk press/støtte har vært tilstedeværende. I Inderøy 

kommune har det hverken blitt opplevd et direkte press eller støtte fra det nasjonale eller 

lokale, men en opplevelse av at det har blitt gitt oppfordringer til å gjøre vurderinger. Det som 

imidlertid ble trukket fram som den største motivasjonsfaktoren innenfor press og støtte til el-

biler, var ildsjeler. Ildsjeler innad i kommunen ble sett på som viktig i sammenheng med at 

det ble et større fokus på viktigheten av anskaffelser av el-biler. Dette empiriske funnet kan 

ses i sammenheng med teoriens antagelser om at press kan komme både fra det offentlige og 
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private (Massey et al., 2014, s. 436). Press og støtte kan også knyttes til innbyggeres ønske 

om mer miljøbevisste valg, og at et politisk engasjement er en av de viktigste driverne for 

grønne offentlige anskaffelser. At kommunen anser ildsjelene som viktige, kan ses i 

sammenheng med Brander et al (2003) sitt argument om at politisk engasjement er en av de 

viktigste driverne for grønne anskaffelser, og at politisk initiativer er viktig for at grønne 

anskaffelser skal bli en standardpraksis. Dette ble også trukket fram både i Steinkjer og 

Larvik kommune, der engasjement fra personlig initiativ, politikere og ansatte innad i 

kommunen påvirket anskaffelsesprosessen. I Steinkjer kommune skapte en politiker et press 

på at el-biler måtte inkluderes i en rammeavtale, mens det i Larvik kommune var personlige 

initiativ fra ansatte i kommune som skapte en drivkraft for et ønske om en klimavennlig 

kommune. Disse empiriske funnene kan ses i sammenheng med Wikerström et al (2016) sin 

studie, som finner at politiske entreprenørers innflytelse er viktig for å få grønne anskaffelser 

på agendaen, og Massey et al (2014) sin studie som trekker fram at press fra offentlige 

myndigheter eller innbyggere kan skape en drivkraft for politikkadopsjon.  

 

En annen motivasjonsfaktor som kan knyttes til politisk press og støtte, er tilskuddsordninger. 

Både i Kvinnherad og Aurskog-Høland kommune har det vært motiverende å anskaffe el-biler 

blant annet fordi det har vært regional og nasjonal støtte. Både fylkeskommune og stat har 

tilrettelagt for klimavennlige innkjøp. Denne motivasjonen kan ses på som en drivkraft og i 

sammenheng med det teoretiske resonnementet om at kommuner blir påvirket av et nasjonalt 

press om å ta mer miljøbevisste valg (Massey et al., 2014, s. 436). I Kvinnherad kommune ble 

det presisert at det var stor politisk støtte innad i kommunen. Viktigheten av støtte fra 

politikere fremkommer også som viktig i Brander et al (2003) sitt kapittel, der politisk 

engasjement viser seg å være en av de viktigste driverne for grønne anskaffelser (Brander et 

al., 2003, s. 236). Ettersom de empiriske funnene fra Kvinnherad kommune viser at 

kommunens politikere nærmest kun ønsket el-biler, kan det argumenteres for at dette har vært 

en viktig drivkraft for politikkadopsjon.  

Den nasjonale støtten kan også ses i sammenheng med oppfordringer og forventninger, og 

ikke kun tilskuddsordninger. I Gloppen og Grimstad kommune har det ikke vært et direkte 

press eller støtte fra staten, men det har blitt påpekt at kommunene har et ansvar, og at de 

oppfordres til å ta i bruk FNs bærekraftsmål. I tillegg blir kommunene pålagt å vekte miljø 

som tildelingskriterium i anskaffelsene. Det oppfattes derfor som at staten har en viss 

innvirkning i prosessen, og legger lokale politiske føringer. Dette empiriske funnet er også i 

tråd med det teoretiske resonnementet, der politisk press fra det nasjonale kan skape en 
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drivkraft for politikkadopsjon. Kommunen opplever ikke et direkte press, men en påvirkning 

om å ta mer miljøbevisste valg. Støtte fra staten kan derfor sies å være en viktig faktor for 

politikkadopsjon, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om tilskuddsordninger. 

 

6.1.8 Annen politikk  

Annen politikk er den tredje og siste kategorien innenfor innovasjonsmodellens interne 

determinanter. Denne karakteristikken handler om en annen politikk har hatt betydning for en 

kommunes vedtak av ny politikk (Berry & Berry, 2007, s. 238). De empiriske funnene viser at 

denne interne karakteristikken ikke har vært en fremtredende årsak til politikkadopsjon i 

majoriteten av kommunene, men har allikevel vært tilstedeværende i to av utvalgets 

kommuner.  

 

Et eksempel på annen politikk som en driver for politikkadopsjon, fremkommer av intervjuet 

med både Osterøy og Larvik kommune. Hele startskuddet for Osterøy med å gå til innkjøp av 

el-biler var hovedsakelig i forbindelse med hjemmetjenesten, og at det hadde blitt bygget et 

nytt familie- og omsorgssenter, der hjemmetjenesten hadde sine parkeringsplasser og kontor. 

Senteret hadde blitt bygget ut med flere ladestasjoner, og taket var fylt med solceller som 

gjorde at det ble produsert mye strøm. Infrastrukturen var dermed på plass, som førte til at det 

ble lettere å ha el-biler der. I Larvik kommune ble det bevilget penger til ladepunkter fra 

kommunestyret. Disse empiriske funnene må ses i sammenheng med «annen politikk». Det 

ene vedtaket økte sannsynligheten for at kommunen kunne anskaffe el-biler. Politikk A økte 

sannsynligheten for at kommunene kunne vedta politikk B (Berry & Berry, 2007, s. 238).  

 

Det kan argumenteres for at effektene av vedtakene hadde stor betydning på politikkadopsjon. 

Hadde ikke Larvik kommune fått denne bevilgningen fra kommunestyret, kunne det hatt en 

innvirkning på om kommunen faktisk hadde gått til anskaffelse av flere el-biler. I Osterøy 

kommune var det tidligere stedet som hjemmetjenesten i Osterøy holdt til på tidligere, kun et 

sted som kommunen leide. Det ble dermed mer utfordrende å få på plass infrastrukturen som 

faktisk måtte til for å anskaffe el-biler. Infrastrukturen gjorde det dermed mulig å anskaffe 

flere el-biler.  

Annen politikk kan dermed sies å ha en effekt på politikkadopsjon, fordi andre vedtak førte til 

anskaffelser av el-biler. Infrastrukturen og bevilgningen i sammenheng med anskaffelser av 

el-biler kan dermed sies å ha en innovasjonsrelasjon (Mahajan & Peterson, 1985, s. 39-40). 
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6.2 Eksterne determinanter  

Hovedargumentet innenfor eksterne determinanter, som i denne oppgaven har blitt knyttet til 

diffusjon, er prosessen der innovasjon sprer seg i et sosialt system (Gray, 1973, s. 1176). 

Diffusjon kan forklares som en interaksjonseffekt, ved at et sosialt system blir påvirket til å 

adoptere en politikk. Ser man de empiriske resultatene i sammenheng med det teoretiske 

resonnementet, har det vært flere tilfeller av diffusjon i forhold til kommuners anskaffelser av 

el-biler.  

 
6.2.1 Nabokommunen  

Resultatene fra de empiriske undersøkelsene, viser at flere av utvalgets kommuner har blitt 

påvirket av nabokommunen. Dette er i tråd med det teoretiske resonnementet som 

understreker at geografiske nærliggende kommuner, eller nabokommuner, påvirker hverandre 

(Berry & Berry, 2007, s. 229). Forventningene om at diffusjonseffekter fra nabokommuner er 

tilstedeværende i anskaffelsesprosesser, kan dermed sies å være innfridd.  

 

Det interkommunale samarbeidet både i Inderøy, Steinkjer, Aurskog-Høland og Larvik 

kommune, illustrerer den regionale diffusjonsmodellen. Kommunene er geografisk 

nærliggende med sine samarbeidskommuner, som styrker antagelsene om at påvirkning skjer 

med kommuner som deler en grense (Hägerstrand, 1965, s. 46). Læring vil være den relevante 

kommunikasjonskanalen som forklarer diffusjonen. Et eksempel som illustrerer læring som 

kommunikasjonskanal ser man i Inderøy kommune, der formålet med innkjøpssamarbeidet er 

å gjennomføre effektive anskaffelser på vegne av alle kommunene (Stene, 2018). Modellen 

legger også til grunn at sannsynligheten for at kommuner lærer fra nabokommuner er større, 

fordi man deler lignende miljøer og økonomiske og sosiale likheter.  

 

De empiriske funnene illustrerer også at ikke kun interkommunale samarbeid påvirker 

nabokommuner. Gode nettverk av kontakter innad i egen kommune og i nabokommunene er 

eksempler på påvirkning. Disse nettverkene av kontakter gjør at kommunene kan rådføre seg 

med ved behov, eksempelvis om det var noe man lurte på. Dette kan også ses i sammenheng 

med den regionale diffusjonsmodellen. Selv om det ikke er et interkommunalt samarbeid, vil 

læring være en relevant kommunikasjonskanal å peke på. 

 

 

 



 
86 

6.2.2 Vertikal innflytelse  

Funnene fra de empiriske undersøkelsene viser at kommunene har blitt påvirket både fra den 

nasjonale regjeringen, direktorater og fylkeskommuner. Disse funnene må ses i lys av 

eksterne determinanter og diffusjonsmodellens vertikale innflytelse.  

 

Inderøy kommune har deltatt på innspillsmøter i regi av Digitaliseringsdirektoratet, og 

Kvinnherad kommune nevner at kurs fra Miljødirektoratet har vært en viktig faktor for å 

hindre at kunnskap har blitt en barriere. Dette er interessante funn som kan ses i sammenheng 

med teoriens antagelser om at kommuner eller byer med høyere grad av innovasjon, lærer av 

profesjonelle nettverk og drar nytte av en vertikal innflytelse fra sentralstyret (Walker et al., 

2007, s. 119). Ettersom begge kommunene har opplevd at det har vært flere kurs, møter og 

kilder til informasjon fra ulike direktorater, kan dette også knyttes opp mot Mintrom (1997) 

sin studie om at slike møter er en mulighet for å påvirke offentlige tjenestemenn til diffusjon, 

ved å lære av hverandre og løse spesifikke problemer. Et annet viktig poeng er hvordan 

kommunene har dratt nytte av slike møter og kurs, eksempelvis ved at det har styrket 

kommunenes kunnskap. Dette funnet kan ses i sammenheng med Balla (2001) sin studie, som 

konkluderer med at deltakelse på nasjonalt nivå kan føre til at adopsjon av innovasjoner blir 

enklere (Balla, 2001, s. 221). Læring blir dermed den informasjonskanalen som vil være 

relevant i forhold til de empiriske funnene i denne studien.  

 

I tillegg til innspillsmøter, er det flere kommuner som har blitt påvirket til å anskaffe el-biler 

gjennom blant annet tilskuddsordninger. Slike støtteordninger har blitt gitt både fra 

fylkeskommune og stat. Ut ifra de empiriske funnene har tilskuddsordningene vært en sentral 

motivasjonsfaktor for begge kommunene. I Larvik kommune har insentivmidler og statlige 

overføringer vært med å lede utviklingen av kommunens anskaffelser i en grønnere retning, 

fordi den nasjonale regjeringens politikk har utkrystallisert seg ned til de lokale partiene og 

reflektert hva slags politikk som har blitt gjeldende i det lokale kommunestyret. Disse 

empiriske funnene kan ses i sammenheng med kommunikasjonskanalen «press» i 

diffusjonsmodellen. Larvik kommune har innrettet seg etter nasjonalt aksepterte standarder, 

og har følt på et normativt press i den forstand at de ønsker å tilrettelegge for grønn 

anskaffelsespolitikk. Den nasjonale regjeringens politikk har også gjenspeilet kommunens 

politikk i en viss grad, som igjen kan ses i sammenheng med vertikal innflytelse.  
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Modellen antar at kommuner etterligner den nasjonale regjeringens politikk, som er et resultat 

av en læringsprosess. Selv om Larvik kommune har skjønn, så har tilskudd, insentivmidler og 

nasjonale standarder påvirket kommunens politikk. Dette kan tolkes som at grønne 

anskaffelser blir tilrettelagt for, og at det nasjonale har vært med å påvirke kommunen til å 

legge til rette for en slik anskaffelsespolitikk.  

Flere andre kommuner, som eksempelvis Kvinnherad og Aurskog-Høland, har blitt påvirket 

av det nasjonale i sammenheng med tilskuddsordninger. Dette kan også knyttes opp mot 

diffusjonsmodellens «press» innenfor kommunikasjonskanalene. Det har ikke vært et press 

fra staten eller fylkeskommunen i form av tvang, ettersom kommunene frivillig søker om 

eksempelvis tilskudd. Det kan derimot argumenteres for at det er et normativt press. 

Normativt press kan på som at kommuner bør ta i bruk «beste praksis». Beste praksis vil i 

denne sammenheng være å anskaffe el-biler fremfor fossile biler. Det kan argumenteres for at 

staten og fylkeskommunen ser en verdi i disse tilskuddsordningene, da denne støtten vil bidra 

til kutt av klimagasser og en omstilling til lavutslippssamfunnet (Miljødirektoratet, u.å). De 

empiriske funnene kan dermed knyttes opp mot den vertikale innflytelsesmodellen. 

Kommunene har skjønn, men staten gir insentiver for at kommunene skal vedta en spesifikk 

politikk (Berry & Berry, 2007, s. 231).  

 

6.3 Sammenfattende oppsummering  

En sammenfattende oppsummering, illustrerer at flere av de interne og eksterne 

determinantene har hatt en vesentlig betydning for politisk innovasjon. Kommunenes interne 

karakteristikker har vært viktige i prosessen for å anskaffe el-biler, og har i enkelte tilfeller 

også gjort det mer utfordrende. Den tydeligste karakteristikken som har hindret kommunene i 

å anskaffe el-biler, er karakteristikken «kostnader». Flere av kommunene på tvers av størrelse, 

har trukket fram tekniske og praktiske funksjoner ved el-biler som mer kostbare. Allikevel har 

kommunene anskaffet el-biler der dette er mulig, som viser at motivasjonsfaktorene har stått 

sterkt. Noen av kommunene opplever dessuten økonomiske fordeler knyttet til el-biler.  

En erkjennelse av miljøfordelene, og økt bevissthet rundt anskaffelsenes betydning på klima 

og miljø, har vært de klart tydeligste karakteristikkene for motivasjon. Denne motivasjonen 

har også vist seg ved at flertallet av kommunene har hatt klimaplaner, spesifikke klimamål og 

anskaffelsesstrategier som inkluderer miljøaspektet.  

Et annet interessant aspekt, er at utvalget ble trukket basert på innbyggertall, for å kunne 

kontrollere for variasjoner i størrelse. Dette ble også gjort med utgangspunkt i en antagelse 

om at større kommuner er mer innovative enn små. Ut ifra de empiriske funnene sett i 
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sammenheng med det teoretiske resonnementet, kan ikke kommunestørrelse sies å ha vært en 

barriere for majoriteten av utvalget i både de små, mellomstore og store kommunene. Det er 

allikevel verdt å nevne at faktorer som innkjøpssamarbeid kan ha hatt en innvirkning på selve 

kategorien «kommunestørrelse».  

Annen politikk er den kategorien som har vært minst synlig av de interne determinantene, 

men har allikevel vært tilstedeværende i noen av kommunene. Både ved at tilskuddsordninger 

har ført til at flere el-biler kan anskaffes, men også at spesifikke vedtak har ført til at 

anskaffelser av el-biler ble enklere å få til.  

I tillegg til de interne determinantene, har eksterne determinanter vist seg å være 

tilstedeværende i flere av kommunene, både ved tilskuddsordninger, insentivmidler, nettverk, 

politisk engasjement og innkjøpssamarbeid. Disse funnene viser at eksterne determinanter har 

hatt en innvirkning på politisk innovasjon, i forhold til at en politikk finner sted i et annet 

sosialt system gjennom ulike kommunikasjonskanaler. Funnene i denne studien viser at 

kommunikasjonskanalen «læring» har stått sterkt.  

 

Et interessant aspekt ved denne studien, er at flere av de empiriske resultatene kan 

sammenlignes med resultatene fra Transportøkonomisk Institutt sin rapport. Politiske 

signaler, ildsjeler, elbilsatsing i klimaplaner og grønne holdninger blant ansatte var på lik linje 

med denne studiens funn også motivasjonsfaktorer for å anskaffe grønnere i kommuner i 

Innlandet. I tillegg ble det i rapporten også trukket fram praktiske barrierer som hengerfeste 

og firehjulstrekk, samt skepsis og økonomiske kostnader rundt ladepunkter. Dette samsvarer i 

stor grad med utfordringene som er kartlagt i de ulike kommunene i denne studien.  

Ser man funnene fra Transportøkonomisk institutt i sammenheng med denne studiens 

empiriske resultater, kan det være en mulig indikasjon på at funnene kan representere 

utfordringer som også er gjeldende for andre kommuner i Norge. Dette kan allikevel ikke slås 

fast, grunnet studiens liten-N utvalg. På den andre siden er det et interessant synspunkt som er 

verdt å undersøke i videre forskning.  
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7.0 Konklusjon  
Flere norske kommuner har i de senere år anskaffet en større andel elektriske biler, og tatt 

sikte på å elektrifisere kommunens bilpark. Årsaken til dette er i stor grad knyttet til at en 

utbytting av fossile biler med ladbare biler, vil kunne redusere klimagassutslipp knyttet til 

transport. Denne studien har derfor kartlagt hvilke drivere og barrierer som har påvirket 

anskaffelser av el-biler i norske kommuner. Driverne og barrierene ses i sammenheng med 

begrepet politisk innovasjon, og i lys av innovasjonsteori. Problemstillingen er dermed som 

følger: Hvilke drivere og barrierer er det som påvirker anskaffelser av el-biler i norske 

kommuner, og hvordan kan disse ses i sammenheng med politisk innovasjon?  

 Drøftingen sammenligner de empiriske funnene i tråd med det teoretiske resonnementet, og 

finner at det er flere ulike motivasjonsfaktorer og barrierer tilknyttet anskaffelsesprosessene i 

de utvalgte kommunene. I tillegg finner studien at det er små forskjeller basert på 

innbyggertall. Studien har sammenlignet kommuner i ulike størrelsesklasser, med en idé om 

at større kommuner er mer innovative enn små. Drøftingen illustrerer at kommunestørrelse i 

seg selv ikke er en forklaringsfaktor på hvor innovative kommuner er. Politikkadopsjon av el-

biler avhenger i større grad av kommunenes interne og eksterne determinanter, altså 

kommunenes karakteristikker, egenskaper og påvirkningskanaler.  

 

De interne determinantene i Berry & Berrys innovasjonsmodell, er «Motivasjon», 

«Tilgjengelige ressurser» og «Annen politikk». Disse har blitt kartlagt separat i det teoretiske 

kapittelet. «Motivasjon» har blitt knyttet til «Drivere», mens «Tilgjengelige ressurser» har 

vært knyttet til «Barrierer».  

Kategoriene innenfor «Drivere», har altså vært i tråd med innovasjonsmodellen og den interne 

determinanten «Motivasjon». De ulike kategoriene er «Økt bevissthet», «Erkjennelse av 

fordelene» og «Politisk press/støtte», og kartlegges fordi de er sentrale motivasjonsfaktorer 

fra tidligere forskning om grønne offentlige anskaffelser. Et fellestrekk i alle kommunene, er 

at samtlige kommuner har anskaffet el-biler fordi det har vært økt bevissthet rundt 

transportsektorens påvirkning på klima og miljø. I tillegg har kommunene erkjent at 

klimafordelene ved anskaffelser av el-biler veier tyngre enn fordeler som eksempelvis 

økonomisk vinning, som er i tråd med kategorien «Erkjennelse av fordelene». Den siste 

kategorien «Politisk press/støtte» har også vært en motivasjonsfaktor for flere av kommunene, 

da både tilskuddsordninger, nasjonale oppfordringer, lokalt engasjement og politiske føringer 

har påvirket kommunene til å anskaffe el-biler. I sammenheng med innovasjonsmodellen, 

tyder disse funnene på at det har vært et stort behov for å anskaffe el-biler, og at disse 
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motivasjonsfaktorene har vært med på å stimulere etterspørselen for en ny, grønnere 

anskaffelsespolitikk.  

 

Barrierene som ble kartlagt, har vært i sammenheng med innovasjonsmodellens 

«Tilgjengelige ressurser». Tilgjengelige ressurser har vært viktig for å kunne overkomme 

mulige hindringer i sammenheng med å anskaffe grønnere. De ulike kategoriene som ble 

kartlagt var «Organisatoriske utfordringer», «Kostnader», «Kommunestørrelse» og 

«Kunnskap». Studien finner at majoriteten av kommunene ikke har opplevd disse kategoriene 

som en barriere, fordi de har hatt tilgjengelige ressurser for å overkomme de mulige 

barrierene. Dette betyr at kommunene stort sett har hatt tilstrekkelig med økonomiske 

ressurser, kapasitet i forhold til størrelse, tydelige strategier og ledelse, samt tilgjengelig 

kunnskap for å kunne anskaffe el-biler. Allikevel har eksempelvis kostnader vært det aspektet 

som har vært den tydeligste barrieren i flere av kommunene. Dette er fordi kommunene ofte 

opplever begrenset økonomi som en utfordring, samt tilstrekkelig med ressurser til å anskaffe 

el-biler med spesifikke funksjoner og til å kunne bytte ut kommunens bilpark. 

Politikkadopsjon kan dermed sies å i stor grad avhenge av tilgjengelige ressurser, og styrker 

argumentet om at de ulike kategoriene har spilt en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre 

en grønnere anskaffelsespolitikk.  

Ved siden av «Motivasjon» og «Tilgjengelige ressurser», ble også «Annen politikk» kartlagt 

som den tredje og siste kategorien innenfor innovasjonsmodellens interne determinanter. 

Studien finner at «Annen politikk» i mindre grad er synlig i de empiriske funnene, men 

allikevel helt avgjørende for politikkadopsjon i enkelte tilfeller. Disse funnene viser at andre 

politisk vedtak har vært en pådriver for å anskaffe el-biler, som styrker argumentet om at 

«Annen politikk» er en faktor som kan lede til politikkadopsjon.  

 

De eksterne determinantene er den andre delen av Berry & Berrys innovasjonsmodell. 

Studien kartlegger «Regional diffusjonsmodell» og «Vertikal påvirkningsmodell», og drøfter 

deretter disse i sammenheng med de empiriske funnene. Studien finner at flere av utvalgtes 

kommuner har blitt påvirket av nabokommunen, som støtter de teoretiske antagelsene om at 

geografisk nærliggende kommuner påvirker hverandre, og at innovasjon sprer seg gjennom 

både interkommunale samarbeid og gode nettverk på tvers av kommuner. Vertikal innflytelse 

har også vært tilstedeværende i enkelte av utvalgets kommuner, da eksempelvis den nasjonale 

regjeringen, direktorater og fylkeskommuner har påvirket enkelte kommuner til å anskaffe 
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grønnere. Dette tyder på at det nasjonale har en innflytelse på anskaffelsespolitikken, og at 

politisk innovasjon kan sies å ha en sammenheng med vertikal innflytelse fra ulike instanser. 

Studiens funn tyder på at det er en tydelig kobling mellom politisk innovasjon og interne og 

eksterne karakteristikker innad i en kommune. Kommunene har tydelige motivasjonsfaktorer, 

andre politiske vedtak og kommunikasjonskanaler som driver anskaffelsespolitikken i en mer 

miljøvennlig retning. Samtidig er det enkelte barrierer som gjør prosessen mer utfordrende. 

Dette kan tyde på at det er enkelte interne ressurser som kunne gjort prosessene mindre 

utfordrende, eksempelvis mer robust økonomi. Allikevel kan kommunene sies å ha 

tilstrekkelig med tilgjengelige ressurser for å overkomme disse barrierene, ettersom samtlige 

av kommunene har anskaffet el-biler og ønsker å fortsette i den retningen. Det kan derimot 

diskuteres om enda flere tilgjengelige ressurser ville gjort prosessen enda mindre krevende.  

 

Berry & Berrys innovasjonsmodell har i denne studien blitt brukt kvalitativt. Å undersøke 

politisk innovasjon i kommuner ved å ta i bruk politikkinnovasjonsteori, kan sies å ha vært 

fruktbart fordi modellen har klart å kartlegge detaljerte trekk ved kommunenes interne og 

eksterne karakteristikker. Modellen har kun tre interne karakteristikker, og en ekstern. Dette 

har allikevel vist seg å være fordelaktig, da det har gjort det mulig for informantene å gi 

detaljerte forklaringer rundt modellens karakteristikker, og om disse har vært gjeldende for 

deres kommune. På den andre siden har ikke modellen i sin helhet klart å fange opp enkelte 

determinanter som har vært utenfor kommunens interne karakteristikker – eksempelvis 

markedet og den teknologiske utviklingen. Allikevel er dette informasjon som har kommet 

frem, fordi oppgaven har operert med en kvalitativ tilnærming med intervju. Dette har altså 

sikret detaljert informasjon, som muligens ikke hadde kommet fram ved å ta i bruk en 

kvantitativ tilnærming.  

Studien har hatt et liten-N utvalg, med totalt 10 kommuner og 11 informanter. Sammenlignet 

med et stort-N design, har dette vært fordelaktig fordi detaljerte spørsmål og svar har fanget 

opp uventede utfordringer og motivasjonsfaktorer. Ulempen med liten-N utvalg, er at det er 

uvisst om svarene kan sies å representere generelle oppfatninger om drivere og barrierer i 

Kommune-Norge. Dette kan være en implikasjon for videre forskning, ved å se på en større 

andel kommuner med de detaljene som er fanget opp i denne kvalitative studien.  
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Intervjuguide  
 

Tusen takk for at du ønsker å delta som informant i dette forskningsprosjektet. Jeg ønsker å 

minne om informasjonsskrivet som ble sendt om et vedlegg i e-posten som ble sendt 

angående forespørsel til intervjudeltakelse. I dette skrivet står det blant annet at det er frivillig 

å delta i prosjektet og at du på hvilket som helst tidspunkt kan trekke samtykket tilbake. Jeg 

behandler opplysninger om personvern konfidensielt, og i samsvar med 

personvernregelverket. Lydopptaket vil ikke kunne lagres på mine private enheter. Etter at 

lydopptaket er transkribert, vil dette bli slettet fra båndopptakeren. Annen informasjon om 

rettigheter, personvern og hva det innebærer å delta, finner du i informasjonsskrivet vedlagt i 

e-posten jeg sendte deg  

Samtykker du til at jeg tar opp opptaket slik at jeg kan transkribere det?  
 

1. Kan du starte med å fortelle kort om din rolle i anskaffelsesprosessen? 
 

2.  Hva er årsaken til at X kommune la ut en kunngjøring av konkurranse for mer 
miljøvennlige biler?  
 

3.  Kan du si noe om utviklingen i omfanget av el-biler i X kommune? 
-  Har det blitt anskaffet flere el-biler?  
- Hvorfor? 

 
4.  Har det vært noen utfordringer i sammenheng med innkjøp av elektriske biler? 

 
- Utfordringer knyttet til økonomi: kommuneøkonomi, stramt budsjett som muligens 
hindrer innkjøp av grønnere varer?  
 
- Har det vært en oppfatning om at det er mer kostbart å anskaffe grønnere? 
 
- Utfordringer knyttet til kunnskap: Føler du at innkjøpsavdelingen har fått 
tilstrekkelig med kunnskap/informasjon om fordelene med grønne offentlige 
anskaffelser? Har dere en tro på fordelene ved å anskaffe grønnere? 
 
- Utfordringer knyttet til kommunestørrelse: Har størrelsen på 
innkjøpsavdelingen/kommunen vært en utfordring med tanke på grønne anskaffelser? 
 
- Utfordringer knyttet til strategier: Har dere hatt klare strategiske mål for å anskaffe 
disse el-bilene? Hvordan da? 
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Noen andre utfordringer utenom disse som du anser som relevante knyttet til 
anskaffelser av el-biler? 
 
 

5. Hva er det som har motivert Kvinnherad kommune til å anskaffe el-biler? 
- Har dere sett det som et stort behov i forhold til klimaendringene? 
 
- Har det vært noen større fordeler for kommunen å anskaffe el-biler sammenlignet 
med vanlig bil? 
 
- Har dere opplevd politisk press/støtte til å anskaffe grønnere, enten fra 
kommunen/nasjonalt, eller press/støtte fra innbyggere/ det private? 
 
- Har innkjøp av el-biler vært en målsetting for kommunene? Har det blir integrert 
som en «strategi»? 
 
- Er det noe annet jeg ikke har nevnt som har vært en motivasjon for å anskaffe el-
biler? 

 
6. Er det noen andre ressurser innad i kommunen som har skapt utfordringer eller 

motivert kommunen til å anskaffe grønnere? 

 
7. Vet du om anskaffelsene av el-biler har blitt påvirket av noen tidligere politiske vedtak 

eller politiske målsetninger innad i kommunen? 

 
8.  Avslutningsvis, er det noe du føler jeg har glemt å spørre om, eller noe som fremstår 

som uklart? 
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Vedlegg 2: Rådata fra Doffin-innhenting  

 

Årstall  Doffin-
referanse  

Dato for 
kunngjøring 

Publisert 
av  

Fylke 
Per dags 
dato   

Innbyggertall 
2018 K4 

Hoved 
CPV 

2017 2017-
977201  

26.01.2017 Nord-Fron 
Kommune  

Innlandet  5731  34110000 

2017  2017-
472038 

24.07.2017 Sarpsborg 
Kommune  

Viken  55892 34136000 

2017 2017-
461858 

29.09.2017 Kristiansund 
Kommune 

Møre og 
Romsdal  

24289  34144900 

2018 2018-
803968 

13.03.2018 Grimstad 
Kommune  

Agder  23250 34110000 

2018 2018-
870768 

16.04.2018 Kvinnherad 
Kommune  

Vestland  13187  34110000 

2018 2018-
335958 

09.11.2018  Ålesund 
Kommune  

Møre og 
Romsdal  

47886 34110000 

2018 2018-
565242 

30.01.2018  Kristiansund 
Kommune  

Møre og 
Romsdal  

24289  34144900 

2018 2018-
907533 

06.03.2018 Bodø 
Kommune  

Nordland  52005  34100000 

2018 2018-
311969 

22.07.2018 Lindås 
Kommune 
(Nå: Alver)  

Vestland 15847  34110000 

2018 2018-
376854 

20.09.2018 Halden 
Kommune  

Viken  31168 50111000 

2018 2018-
344353 

26.09.2018 Larvik 
Kommune  

Vestfold 
og 
Telemark  

47067 34144900 

2018 2018-
335470 

05.10.2018 Lom 
Kommune  

Innlandet  2304 34110000 

2018 2018-
382932 

23.11.2018 Ålesund 
Kommune  

Møre og 
Romsdal  

47886 34144900 

2018 2018-
309647 

29.11.2018 Aurskog-
Høland 
Kommune  

Viken  16496 34110000 

2019 2019-
367654 

26.01.2019  Steinkjer 
Kommune 

Trøndelag 22059 34144900 

2019 2019-
356033 

31.01.2019 Ålesund 
Kommune 

Møre og 
Romsdal  

47886 34100000 

2019 2019-
300296 

25.03.2019 Åfjord 
Kommune  

Trøndelag  3316 34136000 

2019 2019-
340356 

26.03.2019  Gjesdal 
Kommune  

Rogaland  11913  34144900 

2019 2019-
368866 

04.04.2019  Skedsmo 
Kommune 

Viken  55305 34100000 
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(Nå: 
Lillestrøm)  

2019 2019-
320366 

05.04.2019 Flora 
Kommune 
(Nå: Kinn)  

Vestland  11878 34100000 

2019 2019-
366690 

11.05.2019  Oslo 
Kommune  

Oslo  679886 34144900 

2019 2019-
320477 

17.05.2019 Inderøy 
Kommune  

Trøndelag  6774 34144900 

2019  2019-
377463 

15.05.2019  Kristiansund 
Kommune  

Møre og 
Romsdal  

24289 34144900 

2019  2019-
351892 

01.07.2019 Gjesdal 
Kommune  

Rogaland  11913  34144900 

2019 2019-
330706 

08.07.2019  Vågan 
Kommune  

Nordland  9610 34110000 

2019  2019-
366012 

17.08.2019 Halden 
Kommune  

Viken  31168 34144900 

2019 2019-
395653 

23.08.2019 Nordreisa 
Kommune  

Troms og 
Finnmark  

4918 34144900 

2019 2019-
323534 

08.09.2019 Tromsø 
Kommune  

Troms og 
Finnmark  

76375 60100000 

2019 2019-
372212 

26.09.2019 Gjesdal 
Kommune  

Rogaland  11913  34144900 

2019  2019-
317095 

27.10.2019  Gloppen 
Kommune  

Vestland  5847 34110000 

2019  2019-
328366 

14.11.2019  Kristiansand 
Kommune  

Agder 92204  34144900 

2019  2019-
310362 

13.11.2019  Oslo 
Kommune  

Oslo  679886 34144900 

2019  2019-
399819 

05.06.2019 Harstad 
Kommune  

Troms og 
Finnmark  

24861 34110000 

2019  2019-
305848 

04.09.2019 Osterøy 
Kommune  

Vestland  8125 34115200 

2019  2019-
341170 

29.11.2019 Surnadal 
Kommune  

Møre og 
Romsdal  

5954 34110000 

2019 2019-
317556 

22.12.2019 Oslo 
Kommune  

Oslo  679886 34144213 

 
Innbyggertall hentet fra Statistikkbanken, SSB.  
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Vedlegg 3: Informantbrev  

 

Vil du delta i forskningsprosjektet «Grønne 
offentlige anskaffelser – drivere og barrierer i 

kommunesektoren»? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut hva 
som er drivere og barrierer med grønne offentlige anskaffelser i kommunesektoren. I dette 
skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet, og hva deltakelse vil innebære for 
deg.  
 
Formål  
Formålet med prosjektet er å få verdifull informasjon om implementering av grønne offentlige 
anskaffelser i norske kommuner. Det har blitt gjennomført flere undersøkelser som omhandler 
klima og miljø i anskaffelser gjort i både kommuner, fylkeskommuner og stat. I disse 
undersøkelsene kommer det fram at offentlige virksomheter synes gjennomføringen av 
grønne anskaffelser er vanskelig, i tillegg til at det i flere av undersøkelsene trekkes fram 
forskjeller på bakgrunn av kommuners innbyggertall. Det vil derfor være interessant å se 
nærmere på kommuner, og hensiktsmessig ettersom lokale anskaffelser i Europa representerer 
omtrent halvparten av statens utgifter. I den forbindelse fremstår barrierer og drivere som 
viktig i min masteroppgave. Formålet er å finne ut av hva som er utfordringer og motivasjoner 
i ulike kommuner, og om disse kan sammenlignes på bakgrunn av eksempelvis innbyggertall. 
Politisk motivasjon vil også være relevant å stille spørsmål om. 
 
Problemstilling:  

Hvilke drivere og barrierer er det som påvirker anskaffelser av el-biler i norske kommuner, 

og hvordan kan disse ses i sammenheng med Berry & Berrys innovasjonsmodell?  

 Dette er en masteroppgave som skrives ved Universitetet i Oslo. 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta?  
Utvalget er trukket systematisk ved å gå gjennom offentlige konkurransegrunnlag på 
Doffin.no. Her ligger det dokumenter der navn på oppdragsgiver fremgår, samt e-post adresse 
og bostedskommune. Andre kontaktopplysninger står på kommunens egne hjemmesider. På 
bakgrunn av disse offentlige opplysningene, har jeg fått kontaktopplysningene dine. Det vil 
være flere som får henvendelsen, på bakgrunn av utvalgskriteriene jeg har satt for denne 
masteroppgaven. Utvalgskriteriene er kommuner med ulike innbyggertall. Det vil være totalt 
13 kommuner som får denne henvendelsen. 
 
Hva innebærer det for deg å delta?  
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i et intervju. Det vil ta deg ca. 45 
minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål som skal kartlegge hva som er utfordringene 
med grønne offentlige anskaffelser i din bostedskommune, samt hva som motiverer slike 
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anskaffelser. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert ved lydopptak.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 
deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Jeg og min veileder, Jan Erling Klausen, vil ha tilgang på opplysninger som fremgår 
av intervjuet. 

• Tiltak som gjøres for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til dine 
personopplysninger vi være å lagre datamaterialet på Universitetet i Oslos skytjeneste, 
som kun jeg og min veileder vil kunne ha tilgang på. Lydopptaket vil heller ikke 
kunne lagres på mine private enheter.  

• Jeg har skriveplass på forskningsinstitusjonen NIBR, der personer fra denne 
institusjonen skal være med å veilede oppgaven min. De vil kunne få tilgang på 
enkelte opplysninger. Disse opplysningene vil være bostedskommune, utfordringene 
og driverne med grønne offentlige anskaffelser i denne kommunen, og om 
kommunestørrelse, økonomi og politikken i bostedskommunen har hatt en innvirkning 
på arbeidet med grønne offentlige anskaffelser. Det vil være 6 personer som vil kunne 
få innsikt om disse opplysningene. Andre opplysninger utover dette, for eksempel 
navn og e-post vil de ikke få tilgang til.  

• Den eneste opplysningen som fremgår i studien, er bostedskommune, Du vil dermed 
bli anonymisert.  

 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?  
Prosjektet skal etter planen avsluttes 22.06.2020. Ved prosjektslutt skal alt datamateriell 
anonymiseres. De eneste opplysningene som da vil være tilgjengelige, er de som står i selve 
masteroppgaven.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og  
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 
personopplysninger. 
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Universitetet i 
Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine 
rettigheter, ta kontakt med:  
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•  Universitetet i Oslo ved Henriette Heinecke (henrhein@student.sv.uio.no) eller 
veileder Jan Erling Klausen (j.e.klausen@stv.uio.no) • Vårt personvernombud: Roger 
Markgraf Bye. 

•  NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17.  

 
Med vennlig hilsen  
Prosjektansvarlig                                                                Henriette Heinecke  
(Veileder: Jan Erling Klausen) 
 


