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Förord 

Vårt allra varmaste tack vill vi rikta till alla våra respondenter för att ha tagit er tid 
och energi till att svara på våra frågor. Era svar har varit mycket värdefulla och utan 
dem hade den här uppsatsen aldrig varit möjlig att genomföra. 
 
Vi vill även passa på och tacka våra opponenter som under uppsatsens gång har gjort 
en kontinuerlig granskning av vårt arbete och gett oss ovärderliga synpunkter och 
konstruktiv kritik. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Urban Österlund för alla de värdefulla åsikter 
och förslag som vi fått under arbetets gång. 
 
Varberg, maj 2017 
 
Johannes Malmros & Mattias Svensson 
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Abstract 

Bachelor thesis in business administration, 15 hp 
Energy and Business Administration Program 
Halmstad University 
Spring 2017 
Writers: Johannes Malmros and Mattias Svensson 
Supervisor: Urban Österlund 
Examiner: Gunnar Wramsby 
Title: Environmental requirements for the procurement of bus services 
 
Background and problems: 
Environmental requirements for procurement of bus services can act as an effective 
means of achieving Sweden's set climate goals. According to previous research, the 
proportion of renewable fuels for bus traffic in Sweden is different depending on 
which region. The procurement process may, according to the Environmental 
Procurement Act (2011: 846), differ depending on the performance of environmental 
requirements. The draft deals with the procurement process of Halland, Kalmar and 
Skåne. The essay also includes a number of smaller operators in procurement of bus 
traffic by region to identify possible differences regarding the procurement process. 
 
Purpose: 
The purpose of this paper is to identify the factors that influence the choice of fuel 
and how the bid evaluation looks when public authorities procure bus traffic. 
Furthermore, this paper aims at identifying possible differences regarding the 
procurement process between municipality and region as well as what it depends on.  
 
Method: 
The methodology of this paper is essentially inductive with a qualitative method when 
the purpose of the paper is to highlight empirical reality. The collected empirical 
analysis was analyzed with the theory to arrive at the essay's conclusion. 
 
Conclusions: 
Factors that influence the choice of fuels are political goals, price, environmental 
impact, resources, infrastructure and organizational strategies. In essence, the 
technical requirements and specifications of the studied participants are used in the 
performance of environmental requirements for procurement. The authors have been 
given the indication that the chosen regions of this paper will use the allocation 
criterion for the next procurement. The difference between region, municipality and 
university can be derived from price, goals, strategies, technology development and 
the different design of the framework agreements. 
 
Keywords: Public transport, bus traffic, public procurement, green procurement, 
environmental requirements, fuel requirements, green public procurement. 
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Sammanfattning  

Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 
Energiekonomprogrammet 
Högskolan i Halmstad 
Vår 2017 
Författare: Johannes Malmros och Mattias Svensson 
Handledare: Urban Österlund 
Examinator: Gunnar Wramsby 
Titel: Miljökrav vid upphandling av busstrafik 
 
Bakgrund och problem:  
Miljökrav vid upphandling av busstrafik är ett effektivt styrmedel för att nå Sveriges 
uppsatta klimatmål. Enligt tidigare forskning är andelen förnybart drivmedel för 
busstrafiken i Sverige olika beroende på vilken region.  Upphandlingsförfarandet kan 
enligt Lagen om miljökrav vid upphandling (2011:846) se olika ut beroende på 
framförandet av miljökraven. Uppsatsen behandlar region Hallands, Kalmar läns och 
region Skånes upphandlingsförfarande. Uppsatsen innehåller även ett antal mindre 
aktörer inom upphandling av busstrafik per region för att identifiera eventuella 
skillnader gällande upphandlingsförfarandet. 
 
Syfte: 
Syfte med uppsatsen är att identifiera vilka faktorer som påverkar valet av drivmedel 
och hur anbudsprövningen ser ut när offentliga myndigheter upphandlar busstrafik. 
Vidare syftar uppsatsen till att identifiera eventuella skillnader gällande 
upphandlingsförfarandet mellan kommun och region samt vad det i så fall beror på. 
 
Metod: 
Uppsatsens metodansats är i huvudsak induktiv med en kvalitativ insamlingsmetod då 
syftet med uppsatsen är att belysa den empiriska verkligheten.  Den insamlade 
empirin analyserades med teorin för att komma fram till uppsatsens slutsats. 
 
Slutsats: 
Faktorer som påverkar valet av drivmedel är politiska mål, pris, miljöpåverkan, 
resurser, infrastruktur samt organisatoriska strategier. I huvudsak används tekniska 
krav- och specifikationer av de studerade aktörerna vid framförandet av miljökrav vid 
upphandling. Författarna har fått indikationen att uppsatsens valda regioner kommer 
att använda sig utav tilldelningskriterium vid nästa upphandling. Skillnaden mellan 
region, kommun och universitet kan härledas till pris, mål, strategier, 
teknikutveckling samt ramavtalens olika utformning. 
 
Nyckelord: Kollektivtrafik, busstrafik, offentlig upphandling, grön upphandling, 
miljökrav, drivmedelsskrav, green public procurement. 
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1. Inledning 

 

Syftet med det här inledande kapitlet är att presentera bakgrunden till arbetet samt en 
problemdiskussion innehållandes tidigare forskning som berör författarnas valda 
problemformuleringar. Syfte och avgränsningar preciseras också i detta kapitel.  

 

1.1 Bakgrund 

Människans ökade utsläpp påverkar klimatet negativt. De ökade utsläppen har 
medfört att vi idag har ett klimatarbete på internationell nivå för att reducera 
effekterna av utsläppen. Kyotoprotokollet är Förenta Nationernas klimatkonvention 
vars syfte är att begränsa de klimatförändringar som pågår. FNs medlemsländer har 
åtagit sig att sätta upp egna klimatmål för att motverka temperaturökningen som skett 
på grund av ökade utsläpp. Det gemensamma klimatmålet för medlemsländerna är att 
temperaturökningen inte överstiger två grader (Jordbruksverket, 2017). 
 
Europeiska unionens klimatmål härleds från samarbetet med FN. Ett av EUs mål är 
reducering av växthusgasutsläpp med 20 procent till år 2020 i förhållande med 1990 
års utsläppsnivåer (Jordbruksverket, 2017). Svensk miljölagstiftning har sitt ursprung 
i EU-direktiv och påverkar i sin tur regioner och kommuner med nya krav och regler 
gällande miljöfrågor. Enligt direktiv från EU skall medlemsländerna arbeta för att 
blanda annat bevara-, skydda- och förbättra miljön (SKL, 2010). 
 
För att reducera växthusgasutsläppen i Sverige har regeringen satt upp fyra klimatmål 
till år 2020. Klimatmålen är, förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av den 
totala energianvändningen, effektivisering av energianvändningen med 20 procent, 
reducering av växthusgasutsläpp med 40 procent samt förnybar energi i 
transportsektorn ska utgöra minst 10 procent i förhållande till 1990 års nivåer 
(Regeringen, 2014). Den svenska transportsektorn är idag till stor del beroende av 
fossila drivmedel och står för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. 
Enligt Naturvårdsverket (2016) bör en övergång från fossila drivmedel till förnybara 
alternativ ske för att klimatmålet om reduktion av växthusgaser ska uppnås. Enligt 
Bauer, Christensen, Christensen, Dyekjær-Hansen, T. och Bode (2010) kan miljökrav 
vid upphandling av busstrafik vara ett kostnadseffektivt styrmedel för att nå ett 
hållbart klimat. Även EU och Sveriges regering anser att miljökrav vid upphandling 
är ett effektivt styrmedel för att reducera växthusgasutsläppen (Naturvårdsverket, 
2010). 
 
Enligt Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje region i Sverige ha en 
kollektivtrafiknämnd som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Respektives 
kollektivtrafiknämnd ska även ta fram ett trafikförsörjningsprogram med mål och 
riktlinjer för regionens kollektivtrafik (Riksdagen, 2010a). Denna uppsats innefattar 
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en studie över Region Skåne, Kalmar län och Region Hallands 
upphandlingsförfarande. En studie över upphandling av lokalbusstrafiken i ett antal 
kommuner görs för att urskilja eventuella skillnader mellan regioner och mindre 
aktörer vid upphandling av busstrafik. 

1.2 Problemformulering 

Den offentliga sektorn anses vara en viktig aktör för att bemöta klimatmålen (SKL, 
2010). Upphandling av regional och lokal kollektivtrafik uppgick 2014 till mer än 40 
miljarder kronor. Genom direktiv och lagkrav är det tänkt att den offentliga sektorn 
ska fungera som ett styrmedel för att reducera klimatpåverkan. Drivmedelskrav vid 
upphandling av busstrafik är ett sätt för den offentliga sektorn att bidra till reducerad 
klimatpåverkan (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 
 
Enligt Erdmenger (2003) är den offentliga sektorn en marknadsaktör med starkt 
inflytande att påverka samhället i rätt riktning. Genom att integrera miljökrav vid 
offentlig upphandling av produkter och tjänster så kan myndigheter ge inflytande hos 
privata aktörer och på så sätt få de att applicera miljökrav på sina produkter och 
tjänster (Varnäs, Balfors & Faith-Ell, 2009). Enligt EU-direktivet 2009/33/EG (EUR-
Lex, 2009) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ska 
upphandlande enheter beakta energi och miljöpåverkan under hela livscykeln vid 
upphandling av fordon. I Sverige är EU-direktivet instiftat som Lagen om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtjänster (2011:846). Syftet är att främja 
energieffektiva fordon, där följande gäller vid upphandling: 
 

Upphandlande enhet ska enligt lagen beakta miljö- och energipåverkan  
under hela fordonets livslängd  

(Riksdagen, 2011). 
 

Mathias Sylvan, tidigare förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting anser att 
föregående lagstiftning gällande offentlig upphandling medförde en osäkerhet och en 
ovilja hos svenska myndigheter att ställa miljökrav på en upphandling. Osäkert då 
lagen syftade till att den upphandlade myndigheten skulle utgå från “bästa pris” vid 
tilldelning av kontrakt (Forskning, 2016).  
 
Enligt EU-direktivet 2009/33/EG (EUR-Lex, 2009) och Lagen (2011:846) om 
miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik (Riksdagen, 2011) ska den 
upphandlande enheten beakta miljö- och energipåverkan under hela fordonets 
livslängd. Detta kan ske antingen genom att använda sig av tilldelningskriterium eller 
tekniska specifikationer. Vid användning av tekniska specifikationer vid upphandling 
tillämpas skall-krav tillsammans med “lägsta pris” principen. Vid 
tilldelningskriterium sker en viktning mellan pris och andra valda faktorer. 
Avräkningen till monetära termer gäller om energi- och miljöpåverkan används som 
ett tilldelningskriterium vid upphandling (Notisum, 2017a). Enligt EU-direktivet 
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2009/33/EG (EUR-Lex, 2009) uppnås de största marknadseffekterna genom 
tillämpning av livscykelkostnader för växthusgasutsläpp som tilldelningskriterium vid 
upphandling av till exempel busstrafik. 

Det finns olika sätt för den upphandlande myndigheten att värdera växthusgasutsläpp 
från olika drivmedel.  Regeringen (2013) har antagit förordningen (2011:847) som 
reglerar hur växthusgasutsläpp ska värderas vid upphandling av 
kollektivtrafiktjänster. Förordningen gäller om den upphandlande enheten använder 
sig utav utvärderingskriterier vid bedömning av olika anbud (ibid.). En annan 
beräkningsmetod är Trafikverkets som enbart tar hänsyn till koldioxidkostnaden vid 
värdering av utsläppskostnaden per drivmedel (Ecotraffic, 2015). 
 
År 2016 uppgick andelen fordonskilometer med fossila drivmedel för upphandlad 
busstrafik inom Sverige till 58 procent (Sveriges bussföretag, 2016). Enligt Pettersson 
och Grahn (2014) är det ett bättre alternativ att använda drivmedel baserade på 
biologiskt material, även kallat biodrivmedel, för att både reducera 
växthusgasutsläppen samtidigt som det minskar beroendet av olja. Enligt Xylia et al 
(2017) finns det stora skillnader i andelen förnybart drivmedel bland Sveriges olika 
regioner. Till exempel uppgick andelen bussar drivna med förnybart drivmedel år 
2015 till 53,7 procent i region Skåne, 54,4 procent i Kalmar län och 75,9 procent i 
region Halland (Kolada, 2017). Enligt Michelsen et al. (2009) ställer större regioner 
miljökrav mer frekvent än mindre aktörer vid upphandling av busstrafik. Dock anser 
Michelsen et al. (2009) att det inte finns något samband mellan befolkningstäthet och 
andelen förnybart drivmedel. 
 
Att drivmedels- och miljökrav vid offentlig upphandling av busstrafik kan fungera 
som ett effektivt styrmedel för att reducera klimatpåverkan är konstaterat. Vi kan även 
konstatera att andelen förnybart drivmedel är olika per region och kommun samt att 
det finns olika sätt att ställa miljökraven på enligt Lagen (2011:846). Vilket leder in 
på våra frågeställningar. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka faktorer påverkar valet av drivmedel vid offentlig upphandling av 
busstrafik? 

• Hur är anbudsprövningen utformad vid upphandling av busstrafik med hänsyn 
till Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik?  

• Om det föreligger skillnader i upphandlingsförfarandet gällande drivmedel- 
och miljökrav mellan region och kommun, vad beror det på i så fall? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att identifiera vilka faktorer som påverkar valet av drivmedel och 
hur anbudsprövningen ser ut när offentliga myndigheter upphandlar busstrafik. Vidare 
syftar uppsatsen till att identifiera eventuella skillnader gällande 
upphandlingsförfarandet mellan kommun och region samt vad det i så fall beror på. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen innefattar en analys över region Halland, Kalmar Län och region Skånes 
upphandlingsförfarande gällande busstrafik. Uppsatsen innefattar även en analys över 
sex stycken kommuner samt två universitet från redan nämnda regioner. Uppsatsen 
behandlar respondenternas upphandlingsförfarande gällande busstrafik. 
Upphandlingsförfarandet är avgränsat till att gälla krav på drivmedel. Andra 
miljökrav benämns kortare i uppsatsen. Elektricitet som drivmedel är avgränsat 
genom ett antagande om att produktionen av elektricitet är förnybar och är på grund 
av detta inget klimatpåverkande drivmedel. 
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2. Metod 

 

Det här kapitlet syftar till att presentera författarnas tillvägagångssätt vid den 
teoretiska och empiriska insamlingen samt beskriva hur arbetet har framskridit under 
uppsatsens förlopp. Kapitlet tar även upp urval av respondenter, val av 
insamlingsmetoder samt hur litteraturstudien i uppsatsen gick till. Avslutningsvis 
redovisas metodens reliabilitet, validitet och metoddiskussion. 

 

2.1 Metodansats 

Inom vetenskaps- och kunskapsteori finns det två olika ideal, där de två är varandras 
ytterligheter. Det första idealet kallas för positivism. Positivism behandlar 
naturvetenskapliga studier och i idealet är verkligheten objektiv och antas kunna 
mätas. Det andra idealet kallas för hermeneutik och behandlar samhällsvetenskapliga 
studier. Inom hermeneutik antas en ren subjektiv uppfattning av verkligheten där 
verkligheten skapas i samspel mellan människor och där innebörder kräver tolkningar 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
 
Positivism och hermeneutik behandlar olika metodansatser med olika uppfattningar 
på relationen mellan teori och empiri. Inom positivismen används en induktiv 
metodansats, med det menas att empirin används som utgångspunkt. Den induktiva 
metodansatsen innebär att det görs en undersökning av verkligheten för att skapa ny 
teori. Den andra metodansatsen kallas deduktiv och förekommer inom hermeneutiken. 
Den deduktiva metodansatsen utgår från befintliga begrepp och teorier och vill genom 
undersökningar av verkligheten bekräfta redan befintliga teorier (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011). 
 
I början av uppsatsen samlade vi in teori kring uppsatsens ämne för att inhämta mer 
kunskap och möjliggöra att relevanta intervjufrågor utformades. En sådan metod 
representerar en deduktiv ansats. Dock i den här uppsatsen har vi i huvudsak haft en 
induktiv metodansats då vårt syfte har varit att belysa den empiriska verkligheten. Vi 
analyserade uppsatsens insamlade empiri mot teorin för att skapa ett 
diskussionsunderlag till analys- och slutsatsdelen av uppsatsen.  

2.2 Teoretisk bakgrund 

Den vetenskapliga grunden för uppsatsen består främst utav vetenskapliga artiklar och 
lagtexter. Uppsatsens vetenskapliga artiklar hämtades genom databaserna Halmstads 
högskolas bibliotek, ProQuest, ScienceDirect och Google Scholar. 
Sökorden som användes vid inhämtning av information var: Green Public 
Procurement, miljökrav, offentlig upphandling, busstrafik, upphandling, green public, 
green public procurement. Sökdatabasen Google användes också för att söka kunskap 
samt inhämta olika lagkrav som kunde komma att tillämpas inom ämnet. Sökord som 
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användes var: Miljökrav, upphandling, offentliga upphandlingar, lagkrav offentlig 
upphandling, ramavtal busstrafik, statistik bussbranschen och busstrafik. Vidare 
användes databasen kolada.se för att inhämta statistik från berörda kommuner och 
regioner. Information om offentlig upphandling har hämtats från 
upphandlingsdokument från utvalda regioners hemsidor och från rapporter av 
myndigheten. OPIC och Visma Tendsign användes för att inhämta 
upphandlingsdokument rörande busstrafik. 

2.3 Metodval & Undersökningsmetod 

Det finns i huvudsak två olika inriktningar vid insamling av information. 
Inriktningarna kallas kvalitativ och kvantitativ. Det är frågeställningarna som 
bestämmer vilken metod som ska användas. En kvalitativ studies insamlingsmetod 
grundar sig i intervjuer och observationer. Redovisning genomförs genom 
fallbeskrivningar eller berättelser. Den här typen av redovisning kan ge en ökad 
förståelse av respondentens värderingar och tolkningar vilket försvinner vid en 
kvantitativ studie. Vid en kvantitativ studie är informationen i huvudsak numerisk. 
Insamling av data vid kvantitativ studie skapas genom modeller och metoder där 
resultaten redovisas med fördel i en tabell eller ett diagram (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2011). 
 
En kvantitativ studies data är betydligt enklare att mäta och jämföra än en kvalitativ 
studies data. Det krävs dock förkunskaper inom det område som skall mätas när det 
gäller en kvantitativ studie då brist på kunskap kan få resultatet att anta en annan 
utformning än den som representerar verkligheten. En studie som inte är numeriska 
sägs tillhöra en kvalitativ studie. Givet uppsatsens syfte och frågeställning valde vi en 
kvalitativ inriktning för att få svar på uppsatsens problemfrågeställningar. Valet 
grundar sig även på att området vi valde att studera var relativt outforskat och på 
grund av detta ansåg vi att den kvalitativa inriktningen gav fler nyanser än den 
kvantitativa (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) är det vid insamling av information bra 
att göra en avvägning mellan 

• kostnad 
• kvalitet 
• tillgänglighet 

 
Det är svårt att anskaffa sig information med hög kvalitet och samtidigt hålla lägsta 
kostnad. För att på ett kostnadseffektivt sätt få fram information är redan existerande 
databaser en effektiv väg att gå. Den här typen av information kallas för sekundärdata 
och är information som redan är insamlad. Nackdelen med sekundärdata är att 
informationen sällan är skräddarsydd med ens undersökning. För att anskaffa sig 
information som är skräddarsydd för den undersökning som skall göras måste en egen 
undersökning göras. Primärdata kallas information som hämtas genom intervjuer, 
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enkäter eller experiment. Då sekundärdatan vi inhämtade inte var skräddarsydd till det 
vi ville undersöka i den här uppsatsen så valde vi att utföra intervjuer (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011). Rapportens insamling av empiri grundar sig i kvalitativa 
intervjuer i form av personliga intervjuer, telefonintervjuer och mailkorrespondens. 
Empirin till Kalmar län är hämtad ur deras trafikförsörjningsprogram, dokument om 
nuvarande upphandling av busstrafik samt hemsidor.  
 
Syfte med en kvalitativ intervju är enligt Holme & Solvang (1986/1991) att öka 
informationsvärdet och få en djupare uppfattning om det man studerar. Det är på 
grund av detta som vi valde att utföra intervjuer och inte enbart förlita oss på 
offentliga dokument, vetenskapliga artiklar och annan sekundärdata. För att på bästa 
sätt öka sitt informationsvärde är det även viktigt att intervjupersonerna har goda 
kunskaper inom området man undersöker. För att få fram viktig och intressant fakta 
för studien är det av stor betydelse om forskaren själv förstår problemområdet och kan 
på så sätt sätta sig in i situationen (ibid.). 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är det viktigt att konkretisera problem 
och syfte till respondenten för att få ett bra resultat av intervjun eller enkäten. 
Förutsatt att respondenten tillät så spelades intervjuerna in för att på så sätt möjliggöra 
en enkel bearbetning av all information efter intervjun och på så sätt reducera risken 
att missa något betydelsefullt för uppsatsen. En dokumentstudie gjordes för att 
analysera respektive regions trafikförsörjningsprogram för att identifiera mål och 
handlingsplaner för deras busstrafik. En genomgång över befintliga 
upphandlingsdokument gällande busstrafik för utvalda regioner gjordes även för att 
skapa ett underlag till intervjun. 

2.4 Urval 

Uppsatsen behandlar offentliga myndigheters miljökrav vid upphandling av 
busstrafik. På grund av detta består uppsatsens urval av offentliga myndigheter som 
upphandlar busstrafik. Då syftet med uppsatsen bland annat var att identifiera 
skillnaden mellan större och mindre aktörer inom upphandling av busstrafik valde vi 
att intervjua regioner, kommuner samt universitet.  Vidare är urvalet baserat på 
geografiskt läge, med utgångspunkt Halmstad. Urvalet av respondenter till studiens 
intervjuer bestod utav Region Halland och Region Skåne och ett flertal kommuner 
och universitet inom nämnda regioner. Vi valde även att inkludera Kalmar län i 
studien då de hade en pågående upphandling av länets busstrafik. Urvalsmetoden för 
studien har varit självselektionsurval vilket är ett icke slumpmässigt urval (Holme & 
Solvang, 1986/1991). 
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Respondenter Region 

Namn Utförd Position Region 

Daniel 
Modiggård 

2017-04-07 Trafik och planeringschef 
Hallandstrafiken 

Halland 

Iris Rehnström 2017-04-25 Miljö- och hållbarhetsansvarig 
Skånetrafiken 

Skåne 

Tabell 1. Egenkonstruerad tabell. 

Respondenter Kommun 
Namn Utförd Position Kommun 

Johan Davidsson 2017-03-29 Miljöspecialist Göteborg 

Ulrica Carlsson 2017-03-29 Upphandlingschef Göteborgs universitet 

Kristina Fägerskiöld 2017-04-12 Miljöstrateg upphandling Helsingborg 

Liselotte Johansson 2017-03-30 Upphandlingssamordnare Hylte 

Geer Thornqvist 2017-04-06 Administratör Kalmar 

Bengt Tuvesson 2017-03-30 Transport- och fordonschef Laholm 

Håkan Ericsson 2017-04-06 Upphandlare Lunds universitet 

Daniel Bernhardt 2017-04-07 Chef särskild kollektivtrafik Skolskjuts Halland 

Tabell 2. Egenkonstruerad tabell. 

2.5 Utformning av intervjuformulär 

Enligt Holme & Solvang (1986/1991) så används inga standardiserade 
intervjuformulär i en kvalitativ intervju då forskaren själv bör styra intervjun. För att 
intervjun ska gå på ett smidigt sätt är det bra att ha skrivit ner en manual om de frågor 
och synpunkter som kan vara av intresse för studien (ibid.). Som en utgångspunkt för 
intervjuerna skapades därför en intervjumanual för att få en ram inom vilket intervjun 
skulle hålla sig inom. I manualen började vi med att fråga vilken position och 
arbetsuppgifter respondenten hade för att skapa en tydlig uppfattning av 
respondentens validitet för läsaren. Vidare ställde vi frågor kring regionernas 
upphandlingsförfarande gällande busstrafik. Beroende på hur kvalitén i respondentens 
svar var så såg vi hur insatt personen var i ämnet. Bedömde vi här att respondentens 
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svar inte var tillräckligt relevant eller uttömmande valde vi att tala med en annan 
person, att föredra inom samma region. I övrigt ingick bland annat frågor rörande 
Lagen om kollektivtrafik (2011:846) och utbildning inom miljökrav. Intervjufrågor 
till kommun och universitet är utformade på liknande sätt som till regionerna. 
Intervjufrågorna till regionerna ligger i sin helhet som bilaga 1 och frågorna till 
kommuner samt universitet är bilaga 2. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Ejvegård (2003) beskriver att kravet för att få ett vetenskapligt värde i sitt 
forskningsresultat är att undersökningsmetoden är valid och reliabel. Om dessa krav 
inte uppfylls är inte resultatet i empirin brukbart och lämpligt. Validitet innebär att en 
forskare undersöker det som är avsett att mätas. För att få en hög validitet krävs även 
att resultatet av empirin ska vara tillämplig vid andra tidpunkter. Det andra kravet för 
empirin är reliabilitet, vilket innebär att empirin måste vara trovärdig och användbar. 
Ett sätt att ta reda på om empirins reliabilitet är hög eller inte är genom att göra om 
undersökning igen. Blir det samma resultat har empirin en hög reliabilitet. Det här blir 
dock problematiskt vid en kvalitativ rapport då tillförlitligheten i resultatet av empirin 
är svår att mäta. Vad gäller tillförlitligheten är den en del att tänka på i 
undersökningen. Skaparen av undersökningen kan ha ett politiskt intresse och på så 
sätt vinkla bland annat intervjuformuläret så att resultatet visar en felaktig bild av 
verkligheten. Att empirin har en hög reliabilitet är väsentligt men är inte en tillräcklig 
förutsättning för att få en god validitet. Men vid en låg reliabilitet blir även validiteten 
låg (ibid.). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) ska författarens studier 
bestå av objektiva sammanhang och rapportens slutsatser ska vara rimliga och grunda 
sig i godtagbara metoder.  
 
Vi har intervjuat ett flertal aktörer inom upphandling av busstrafik för att uppsatsens 
empiri ska få så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Uppsatsen intervjuer är 
även inspelade för att möjliggöra att författarnas empiri avsnitt ska spegla 
respondentens svar på bästa sätt. Har en respondent svarat otydligt vid någon 
intervjufråga har vi även återkopplat med respondenten om vad den verkligen menade 
med svaret. Intervjufrågornas svar är baserade på respondenternas tolkningar och 
individuella uppfattningar. Då uppsatsens syfte inte är att skapa en generaliserad 
modell som förklarar upphandlingsförfarandet vid upphandling av busstrafik behöver 
det inte vara en nackdel för uppsatsens resultat. Författarna har även gjort en objektiv 
analys av insamlad empiri.  

2.7 Metoddiskussion 

Det slutliga resultatet av denna uppsats styrs utav de metodval som gjorts i uppsatsens 
början. Det är på grund av detta viktigt att kritiskt granska de val som gjorts (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2011).   
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Valet av ett deduktivt tillvägagångssätt i början gjorde att vi var förberedda med 
information och relevanta frågor till intervjuerna vilket inte hade varit möjligt vid val 
av en induktiv ansats. Det deduktiva tillvägagångssättet möjliggjorde även att vi 
lättare kunde jämföra den empiriska datan med teorin. Viktigt att tänka på är att på 
grund av att den teoretiska insamling gjordes i början kan en förutfattad mening 
skapas hos författarna vilket kan påverka det slutliga resultatet.  
 
Insamling av empiri genomfördes främst via telefon. Telefonintervjuer är enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) en effektiv metod som ger stor möjlighet för 
flexibilitet. Dock menar de vidare på att telefonintervjuer kan innebära ett problem 
där komplicerade frågor inte får det uttömmande svar som de kräver (ibid.). Vid en 
besöksintervju kan komplicerade fråga lättare bli besvarade vilket är en av 
anledningarna till varför vi även genomförde den typen av intervjuer också. Vi 
upplevde även att diskussionen blev djupare vid besöksintervjuer samt att möjligheten 
för följdfrågor blev betydligt större. Att genomföra intervjuer och bearbeta den 
informationen man fått från intervjuerna är enligt Holme & Solvang (1986/1991) en 
ofta tidskrävande och invecklad process. Det är på grund av detta som vår 
undersökning endast består utav tio intervjupersoner. 
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3. Teoretisk referensram 

 

Syftet med det här teorikapitlet är att presentera den teoretiska referensramen som 
ligger till grund för vår uppsats.  Avsnittet inkluderar både juridiska aspekter och 
faktorer som kan påverka upphandling av busstrafik. Vidare presenteras även statistik 
rörande busstrafiken i Sverige samt exempel på kostnadsvärdering av 
växthusgasutsläpp. Detta kapitel återkopplas senare i uppsatsen med empirin för att 
bilda uppsatsens analys- och slutsatskapitel.  

 

3.1 Offentlig upphandling 

Offentlig upphandling regleras i Sverige i synnerhet av tre lagar; Lagen om offentlig 
upphandling, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och Lagen om 
upphandling av koncessioner. Syftet med lagkrav vid upphandling är att det ska vara 
lika villkor för alla företag och att främja konkurrensen. Genom mer konkurrens bland 
anbudsgivare resulterar det i bättre inköpsvillkor och lägre priser för allmänheten och 
medborgarna. Lagen om offentlig upphandling syftar även till att offentliga 
myndigheter ska utnyttja konkurrensen på marknaden för att använda offentliga 
medel på bästa möjliga sätt. Sveriges lagar om offentlig upphandling bygger på EU-
direktivet om offentlig upphandling (Konkurrensverket, 2008).  
 
Inom Sverige och EU är offentlig upphandling utformat så att anbudsaktörer 
konkurrerar på villkoret att det anbudet som är det lägsta eller det ekonomiskt mest 
fördelaktiga budet tilldelas kontraktet vid upphandling. Vid tilldelningar av kontrakt 
på kriteriet ”ekonomisk mest fördelaktiga” kan hänsyn ha tagits till andra 
beslutsfaktorer än pris. Exempel på beslutsfaktorer kan vara kvalité, miljö, 
leveransvillkor m.m. (Konkurrensverket, 2009). Upphandlingsprocessen kan gå till på 
olika sätt men ska enligt Lagen om offentlig upphandling behandla följande steg 
(Riksdagen, 2006). 
 

1. Behovsanalys 
2. Annonsering 
3. Anbud lämnas 
4. Utvärdering 
5. Tilldelning 
6. Överprövning 
7. Kontraktsskrivning 
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3.1.1 Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling bygger på fem principer. 
1. Icke diskriminerande 
2. Likabehandling 
3. Transparens 
4. Proportionalitetsprincipen 
5. Ömsesidigt erkännande 

Principen om icke diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera andra 
aktörer, genom till exempel geografisk diskriminering. Principen om likabehandling 
är att alla aktörer ska få samma information, behandlas lika och ha samma 
förutsättningar. Med principen om transparens menas att upphandlingen ska vara 
tillgänglig för alla samt vara tydligt upplagd med eventuella kravspecifikationer. 
Kraven i upphandlingen måste vara rimliga, vilket behandlas av 
proportionalitetsprincipen. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att eventuella 
certifikat och intyg måste gälla i övriga delar av EU (Konkurrensverket, 2008). 

3.1.2 Lagen om kollektivtrafik 

Enligt Lagen om kollektivtrafik ska respektive kommun och landsting inom en region 
ansvara för dess egen kollektivtrafik. I varje region ska det även finnas en 
kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten ska fastställa mål för regionens 
kollektivtrafik samt anordna ett trafikförsörjningsprogram för regionaltrafiken 
(Notisum, 2016). 

3.1.3 Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster 

Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster trädde i 
kraft 1 juli 2011. Lagen har sitt ursprung i EU-direktivet 2009/33/EG om främjande 
av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUR-Lex, 2009). Syftet med lagen är 
att stödja marknaden för miljövänliga fordon samt att verka som ett lagstiftat 
styrmedel med mål att nå Sveriges och EUs uppsatta klimatmål. Lagen tillämpas 
tillsammans med LOU, lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna 
eller vid lagen om upphandling av koncessioner om upphandlingen innefattar köp 
eller leasing av fordon.  
 
Upphandlande enhet ska enligt lagen beakta miljö- och energipåverkan under hela 
fordonets livslängd. Det kan ske antingen genom att använda sig av 
tilldelningskriterium eller tekniska specifikationer. Vid tilldelningskriterium sker en 
viktning mellan pris och andra valda faktorer, om utsläpp är en faktor ska utsläppen 
omräknas till monetära termer. Beräkningen för fordonets energipåverkan per år ska 
enligt tredje paragrafen vara: fordonets energianvändning per kilometer multiplicerat 
med kostnaden per energienhet och med antalet kilometer fordonet väntas köra per år 
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(Notisum, 2017a). Vid användning av tekniska specifikationer vid upphandling 
tillämpas skall-krav. Efter att skall-kravet är uppfyllda tillämpas lägsta pris principen. 
Följande bild är en egenkonstruerad illustration över hur en anbudsprövning kan se ut 
beroende på vilken tilldelningsgrund som appliceras vid upphandling.  

 
Figur 1. Egenkonstruerad figur över anbudsprövning. 

3.1.4 Miljöklasser-tunga fordon 

Sveriges miljöklassning av fordon, även kallade Euro-klasser är grundade på EUs 
bestämmelser. Utsläppen per fordon mäts i samband med typgodkännande av 
fordonet eller motorn innan försäljningen har startat. Vid mätning av tunga fordons 
utsläpp tas enbart hänsyn till motorn och inte själva fordonet. Personbilar och andra 
mindre fordons utsläppsnivå mäter hela fordonets utsläppsmängd vid aktiv körning 
(Upphandlingsmyndigheten, 2015). 

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2015) är syftet med att ställa krav på euroklass vid 
upphandling att stimulera en ökad fordonsflotta med bättre miljöklasser för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Euroklass-kravet kan ställas antingen att fordonet ska 
uppfylla kravet direkt vid start och därmed ge fördel till företag som redan innehar 
fordon med mindre klimatpåverkan. Kravet kan också ställas genom att efter ett visst 
antal år ska fordonet uppfylla en viss miljöklass, med syfte att få leverantören att 
kontinuerligt uppgradera sina fordon. Miljöklasserna anger maxgränsen för utsläpp 
vilket nya fordon måste anpassa sig efter för att få säljas inom Sverige. Nya fordon 
som uppfyller en högre miljöklass utsläppsgräns än nuvarande lagkrav kan få 
typgodkännande att klassas i den högre klassen (ibid.).  

Miljöklassningen är baserad på fordonets utsläppsmängd av kväve, kolväten, 
kväveoxider samt partiklar. Koldioxidutsläppen beaktas inte vid klassning. Kraven 
uppdateras kontinuerligt för att reducera utsläppen från fordon (Transportstyrelsen, 
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u.å.). Enligt lag 2001:1 080 och förordning 2001:85 gäller följande miljöklasser för 
tunga fordon i Sverige. 

Miljöklass Lagkrav nya fordon from 

Euro 3 2001 

Euro 4 2006 

Euro 5 2009 

Euro 6 2014 

EEV Frivilligt 

Tabell 3. Miljöklasser. Svensk kollektivtrafik, 2013. 

3.2 Miljökrav vid upphandling 

3.2.1 Upphandling som ett effektivt styrmedel 

Enligt Sveriges nationella upphandlingsstrategi, publicerad av finansdepartementet, 
(2016) bör livscykelperspektivet beaktas för att den totala samhällskostnaden ska bli 
lägre på sikt, trots ett högre inköpspris initialt. Upphandling nämns även som ett 
viktigt verktyg mot en biobaserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att nå uppsatta 
nationella och globala klimatmål (ibid.). Enligt Konkurrensverket (2008) finns det en 
rad faktorer att tänka på för att en upphandling ska fungera som ett effektivt styrmedel 
mot rådande klimatmål. Dessa är: 
 

1. Kompatibla miljökrav 
2. Beakta marknadsstrukturen 
3. Samverkan mellan företag 
4. Krav på kort transportsträcka eller transportmedel 

 
Kompatibla miljökrav syftar till att eventuella miljökrav vid upphandling ska 
överensstämma med gällande EU-regler samt nationellt satta klimatmål. Är 
miljökraven orimliga, kan det strida mot upphandlingsreglerna samt medföra att 
företag väljer att avstå att lägga anbud. Effekten av att ställa höga miljökrav kan också 
medföra att företag inte anser det vara ekonomiskt försvarbart, vilket medför mindre 
konkurrens bland anbudsgivare. Beakta marknadsstrukturen menas med att 
beställaren ska analysera företags- och marknadsstrukturen. Till exempel kan det vara 
så att ett miljökrav på en produkt i Sverige inte är lika högt värderat i andra länder, då 
diskrimineras internationella företag som kan få det svårt att medverka i 
upphandlingen. Samverkan mellan företag syftar till att om flera upphandlingsenheter 
går samman och ställer höga miljökrav på en vara eller tjänst kan det medföra att 
mindre lokala företag får det svårt att uppnå kravspecifikationen. Vilket vidare kan 
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leda till sämre konkurrens och ökad marknadskoncentration. På grund av detta är det 
möjligt för företag att samarbeta vid upphandling för att sammanlänka varandras 
egenskaper i form av kompetens, ekonomi eller kapacitet (ibid.). Enligt Rolfstam 
(2009) är samordning mellan aktörer vid upphandling ett bra verktyg för att göra 
upphandlingen till ett innovationseffektivt styrmedel (ibid.). Beställaren för inte ställa 
krav på att leverans ska ske med kort transportsträcka, då detta utelämnar andra 
aktörer än de lokala (Konkurrensverket, 2008). 
 
Enligt Porter och van der Linde (1995) bör nya miljöpolitiska styrmedel utformas 
med ett flexibelt regelverk för att skapa incitament till miljöinnovation och lokal 
konkurrens. Porter et al. menar vidare på att organisationer bör se miljöförbättringar 
som ett ekonomiskt- och konkurrenskraftigt medel för att organisationen ska fortsätta 
växa. Vidare anser de att kunskap inom organisationen är den viktigaste faktorn för 
miljöinnovation (ibid.). Enligt Edler & Georhiou (2007) och Aschhoff & Sofka 
(2009) beror innovation till största del utav efterfrågan. Edler et. al (2007) anser att 
offentliga aktörer ska bidra med efterfrågan för att styra innovation i rätt riktning 
(ibid.). Detta styrks även av Alhola (2012) som anser att konsekvent använda sig utav 
miljökrav vid upphandling leder till att leverantörer och tillverkare uppmuntras till att 
utveckla och förbättra miljöarbetet med produkten eller tjänsten. Enligt Michelsen och 
de Boer (2009) är konsumenternas åsikt och vilja de viktigaste drivkrafterna för mer 
miljövänliga produkter och tjänster.  

3.2.2 Typer av miljökrav 

Enligt naturvårdsverkets rapport Miljöanpassas upphandling i praktiken (2009) finns 
det tre olika sätt att ställa miljökrav på vid upphandling. Den upphandlande enheten 
kan ge krav i form av ett obligatoriskt krav, som ett utvärderingskriterium eller som 
ett kontraktsvillkor. Ett obligatoriskt krav är ett krav som leverantören måste uppfylla 
för att dennes anbud ska vara giltigt och på så sätt kvalificera sig för vidare prövning. 
Utvärderingskriterium är de miljömässiga kriterier som används för att utvärdera det 
mest fördelaktiga anbudet. Kontraktsvillkor är ett villkor som den upphandlande 
enheten skrivit med leverantören och är något som skall vara uppfyllt under 
avtalstiden (Naturvårdsverket, 2009). 
 
De tre typerna av miljökrav kan vara väldefinierade eller icke väldefinierade. Ett 
väldefinierat miljökrav garanterar den upphandlande enheten att miljöarbetet och 
miljöprestandan hos leverantören uppnår en viss nivå. Om det inte står klar att 
miljökravet kan garantera detta så är det ett icke definierat miljökrav. I det här fallet 
står det inte klart vad som är miljökravet vilket kan ge en fördel för leverantörer i 
upphandlingen (Naturvårdsverket, 2009). 
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3.2.3 Risker med miljökrav vid upphandling 

Enligt konkurrensverket (2008) finns det fyra stycken risker att beakta vid 
framställandet av miljökrav: 

1. Risk för att miljökrav diskriminerar eller utestänger företag 
2. Höga kostnader pga. klara eller oprecisa miljökrav 
3. Höga kostnader till följd av hårda regler 
4. Brist på vetenskaplig grund för miljökraven 

Enligt Camén och Lidestam (2010) är användandet av för detaljerade miljökrav vid 
upphandling av busstrafik anledningen till att kostnaden för busstrafiken i Sverige har 
ökat på senaste tiden. Enligt Walker och Brammer (2009) är det den ökade kostnaden 
som är det största hindret för hållbar upphandling.  

3.2.4 Faktorer kring om miljökrav ställs eller inte 

Enligt Naturvårdsverket (2010) finns det tre olika faktorer som påverkar om miljökrav 
ställs eller ej. Politiskt stöd benämns som en faktor där till exempel en väl 
strukturerad miljöpolicy inom respektive myndighet anses vara viktigt. Den andra 
faktorn är okunskap kring svensk lagstiftning som behandlar hur och i vilken 
omfattning miljökrav får ställas vid upphandling. Den individuella upphandlarens 
intresse och engagemang är den tredje och sista faktorn som avgör om miljökrav ställs 
eller inte vid upphandling.  

“Förmåga, förståelse och vilja påverkar hur miljökrav ställs” 
(Naturvårdsverket, 2010, s. 7) 

Grandia (2016) anser också att upphandlarens kunskap, utbildningsnivå och vilja att 
genomgå förändringar är bidragande faktorer som avgör om miljökrav ställs vid 
upphandling. För att öka antalet upphandlingar vilka tar hänsyn till miljöpåverkan ges 
förklaringen att regeringen ska bidra med engagemang i miljöfrågor genom utbildning 
av beställarens kompetens i detta område (ibid.).  

3.2.5 Skillnader mellan olika organisationer 

Xylia & Silveir (2017) undersöker i deras forskningsstudie om det finns några 
regionala skillnader i drivmedelsval till busstrafiken i Sverige. Enligt Xylia et al finns 
det stora skillnader i andelen förnybart drivmedel bland Sveriges olika regioner. 
Skillnaden beror enligt Xylia et al. på politiskt vilja, ekonomi och att tydliga 
miljömål- och strategier finns inom kommunen eller regionen. Sambandet mellan 
befolkningstäthet och andelen förnybart drivmedel kan inte styrkas enligt rapporten 
(ibid.). 
 
Enligt Michelsens och de Boer (2009) analys av skillnaden mellan stora och små 
kommuner gällande miljökrav vid upphandling så använder större kommuner 
miljökrav mer frekvent. Enligt Michelsen et al. beror det på att större kommuner har 
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mer resurser i form av personal och utbildning. Vidare anser Michelsens et al. att 
kommuner borde ta mer hänsyn till miljön vid beslut av vinnare av anbud om 
miljövänlig upphandling ska bli ett effektivt styrmedel mot ett bättre klimat (ibid.). 
Enligt Yeow och Edler (2012) har upphandlingsenheter eller personer som 
upphandlar vardagliga saker ofta inte kompetensen eller förmågan att hantera 
innovationsupphandling. Yeow och Edler berättar vidare att upphandlingsenheter som 
sysslar med innovationsupphandlingar inte fullt ut förstår upphandlingsregler och 
gällande lagar (ibid.). 

3.3 Ramavtal gällande busstrafik 

Ett ramavtal är en överenskommelse som fungerar som en grund för framtida avtal. 
Ramavtalet beskriver de villkor som ska ingå i avtalen (Nationalencyklopedin, 
2017a). En upphandlingsenhet får tillämpa ett ramavtal från en inköpscentral utan att 
behöva upphandla tjänsten. Inköpscentralen får även agera stödverksamhet till den 
upphandlande myndigheten. Ett ramavtal gäller maximalt i fyra år, om det inte finns 
särskilda skäl för annat (Notisum, 2017b). 

3.3.1 Partnerverksamhet för en förbättrad kollektivtrafik 

Partnerverksamhet för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkan mellan aktörer 
inom kollektivtrafiken i Sverige. Medverkande aktörer är bland annat Trafikverket, 
landsting, kommuner och bussbolag. Upphandlingsmallar och kravspecifikationer för 
busstrafik är ett av hjälpmedlen som finns tillgängliga på deras hemsida (Svensk 
kollektivtrafik, u.å.). Deras ramavtal för busstrafikens miljökrav vid upphandling 
innehåller bland annat bullerkrav, avgaskrav och drivmedelskrav. Ramavtalet är i 
synnerhet tänkt att användas vid upphandling av busstrafik. Utformningen av 
drivmedelskraven är uppdelade i tre kategorier. Fossil diesels klimatpåverkan anges 
som referens med 100 procent. 
 

Kravnivå Reduktion av klimatpåverkande gaser mot fossil diesel 

Minimikrav 30 procent 

Baskrav 50 procent 

Utökade krav 90 procent 

Tabell 4. Kategorisering av drivmedelskrav. Svensk kollektivtrafik, 2013. 

3.3.2 Svenska kommuner och landsting ramavtal 

Svenska kommuner och landsting Kommentus Inköpscentral (SKL) är en organisation 
vilka upprättar ramavtal till svenska myndigheter samt samordnar inköp (SKL, 2017). 
SKL (2016) har sammanställt en tabell över hur olika kriterier ska viktas vid 
utvärdering av anbuden. Minst två av kriterierna ska användas vid utvärdering.  
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Utvärderingskriterierna i SKL ramavtal är följande: 
 

Utvärderingskriterier Andel av totalen (minst två kriterier ska användas) 

Pris 40-90 procent 

Miljö 0-50 procent 

Säkerhet 0-50 procent 

Garanti 0-50 procent 

Tabell 5. Avropsvägledning. SKL, 2016. 

3.3.3 Kammarkollegiet ramavtal 

Kammarkollegiet (u.å.) är en organisation vilka effektiviserar offentliga myndigheters 
inköp genom att upprätta och tillhandahålla bland annat ramavtal. Kammarkollegiets 
inköpscentral Avropa (2017) har upprättat ett dokument, med syfte att hjälpa 
kommuner vid upphandling av produkter och tjänster. Avrop är en beställning av en 
vara eller tjänst som hänvisar till ett tidigare avtal (Nationalencyklopedin, 2017b). I 
dokumentet vägledning för avrop gällande fordon innehåller en utvärderingsmall 
gällande hur de olika kravkriterierna ska viktas vid beslutsfattande av anbud. 
Viktningen sker enligt tabell nedan (Avropa, 2017). 
 

Utvärderingskriterier Andel av totalen  

Livscykelkostnad 30-100 procent 

Säkerhet 0-70 procent 

Miljö 0-70 procent 

Garantier 0-70 procent 

Funktion 0-70 procent 

Leveranstid 0-70 procent 

Tabell 6. Avropsvägledning. Avropa, 2017. 

3.4 Drivmedel 

3.4.1 Biodrivmedel 

Biodrivmedel framställs av biomassa. Svensksålt biodrivmedel måste vara hållbara 
enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Hållbarhetskriterierna är bland annat att drivmedlet ska leda till en utsläppsreducering 
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av växthusgaser med 50 procent mot om ett fossilt drivmedel skulle användas. 
Naturskog, gräsmark med stor biologisk mångfald eller områden som är 
naturskyddade får inte brukas för tillverkning av biodrivmedel (Riksdagen, 2010b). 
Biodiesel, etanol och biogas stod för 17,4 procent av den totala drivmedelsvolymen i 
Sverige år 2016 (Miljöfordonsverige, 2016). För att främja hållbara drivmedel är 
energiskatten för biodrivmedel reducerad samt helt befriade från koldioxidskatten 
(Regeringen, 2016). Tabellen nedan visar den reduktion av drivmedelsskatt på 
biodrivmedel som gäller för 2017 i Sverige: 
 

Drivmedel Energiskatt Koldioxidskatt 

Biogas 100 % 100 % 

Biodiesel(HVO) 100 % 100 % 

Etanol(ED-95) 89 % 100 % 

Tabell 7. Drivmedelsskatt. Skatteverket, 2017. 
 
Biogas är ett förnybart drivmedel som består av metan och koldioxid. Det finns två 
olika produktionssätt att framställa biogas på, den vanligaste är rötning. Biogas 
framställs genom rötning vilket innebär att organiskt material bryts ner med hjälp av 
mikroorganismer i en syrefri miljö. För att biogasen ska kunna fungera som 
fordonsdrivmedel renas gasen från koldioxid. Termisk förgasning kallas den andra 
processen för att producera biogas på. Den innebär kontrollerad uppvärmning av 
biomassa eller avfallsprodukter, avgaserna som bildas vid uppvärmning konverteras 
därefter till metangas (eon, 2017). HVO är en typ av biodiesel som tillverkas genom 
vätebehandling av animaliska fetter, till exempel slaktavfall. HVO är biologiskt 
nedbrytbart till skillnad från fossilt diesel (Ecobränsle, u.å.). ED-95 består utav 95 
procent etanol samt 5 procent bensin för att förbättra tändningsfunktionen. ED-95 
produceras bland annat av restprodukter från skogsindustrin (Sekab, u.å.). 

3.4.2 Elektricitet som drivmedel 

Elektricitet är det drivmedel med minst klimatpåverkan dock är det ännu inte en 
välbeprövad teknik att framföra ett fordon på då det. Det finns för närvarande många 
frågetecken kring elbilens batterier, räckvidd samt innehar ett högre inköpspris. 
Elhybridfordon, där fordonet både har en elmotor och en förbränningsmotor som 
drivs av till exempel bensin är mer bekant ute på vägarna, då denna kombination ökar 
räckvidden och är mer välbeprövad (motormännen, u.å.). 
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3.5 Statistik busstrafiken 

Andelen förnybart drivmedel har ökat med mer än 50 procent under perioden 2000-
2015. Antalet RME drivna bussar ökade till exempel med mer än 2000 stycken under 
en femårsperiod. Tabellen nedan visar antalet bussar drivna av respektive drivmedel. 
 

Drivmedel: Bensin Diesel RME HVO EL Elhybrid Etanol Natur/biogas 

2000 511 13114 0 0 17 0 404 0 

2005 140 12310 0 0 13 0 366 589 

2010 57 11804 150 0 4 1 611 1308 

2015 39 8745 2358 78 25 221 591 2357 

Tabell 8. Antal bussar per drivmedel. Transportföretagen, 2016.  
 
Busstrafikens växthusgasutsläpp har minskat med cirka 20 procent under perioden 
2000-2015.  Reduceringen beror till största del på att andelen förnybart drivmedel 
inom busstrafiken har ökat. Ökad inblandningen av förnybart drivmedel i fossilt 
drivmedel har också bidragit till utsläppsminskningen.  

År Utsläpp av växthusgaser, miljoner ton 

2000 0,82 

2005 0,88 

2010 0,79 

2015 0,67 

Tabell 9. Busstrafikens växthusgasutsläpp. Transportföretagen, 2016. 
 
Tabellen nedan illustrerar andelen förnybart drivmedel för respektive regions 
busstrafik år 2015.  

Län/region Andel i procent 

Region Skåne 53,7 

Kalmar län 54,4 

Region Halland 75,9 

Tabell 10. Förnybart drivmedel för busstrafik. Kolada, 2017. 
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3.6 Kostnadsvärdering av utsläpp 

3.6.1 EU-kommissionens värderingstabell 

Enligt Lagen om miljökrav (2011:846) ska upphandlande enhet beakta fordonets 
klimatpåverkan under hela livslängden. Upphandlande enhet kan använda tekniska 
specifikationer som skall-krav eller genom att tillämpa tilldelningskriterium för att 
beakta fordonets klimatpåverkan.  Tillämpas utsläpp som ett tilldelningskriterium, ska 
avräkning till monetära termer ske (ibid.). På grund av detta har Europeiska 
kommission konstruerat en mall för hur berörda parter ska värdera fordon vid 
upphandling med hjälp av en livscykelkostnads modell där hänsyn har tagits till 
eventuella utsläpp av fordonet (The European Commission, 2016). 
 
Nedanstående tabell är EUs rekommenderade kostnader, omräknat till svenska kronor 
(1 euro=10 kr) för olika växthusgasutsläpp förknippat med fordon i EUs 
livscykelanalys. 
 

Växthusgas Kostnad 

Icke-metankolväten (kr/kg) 0,1 

Koldioxid (kr/kg) 3 - 4 

Kväveoxider (kr/kg) 0,44 

Partiklar (kr/kg) 8,7 

Tabell 11. EUs värderingstabell. The European Commission, 2016. 

3.6.2 Trafikverkets värderingsmodell 

På uppdrag av Trafikverket har Ecotraffic (2015) gjort en analys av samhällets 
kostnader för olika drivmedel till bussar.  Beräkningsmetoden som används är 
Trafikverkets ASEK 5.2 modell, vilket enbart tar hänsyn till koldioxidutsläppen. 
Kostnaden för utsläppen härleds från koldioxidskatten och är satt till 1,45 kronor per 
kilogram koldioxid. I deras beräkning har antagande om att elektricitet som drivmedel 
inte har några klimatpåverkande egenskaper gjorts. Nedanstående tabell visar den 
beräknade kostnaden för respektive drivmedel. 
 

Drivmedel Diesel Biogas HVO ED95 Elektricitet 

Kr per km 1,75 0,60 0,33 0,60 0* 

Tabell 12. Trafikverkets värderingstabell. Ecotraffic, 2015. 
*Antagande att elektriciteten kommer från förnybar elproduktion. 
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3.7 Sammanfattning teori 

I Sverige regleras offentlig upphandling av ett flertal lagar. Syftet med att ha lagkrav 
vid upphandling är att främja konkurrensen och att företag ska behandlas lika vid 
upphandling. Vidare syftar lagkraven till att göra offentlig upphandling så effektiv 
som möjligt (Konkurrensverket, 2008). En av de lagar som reglerar offentlig 
upphandling är lagen om offentlig upphandling. Lagen bygger i större drag på fem 
stycken principer vilka är, icke diskriminering, likabehandling, transparens, 
proportionalitetsprincipen samt ömsesidigt erkännande (Konkurrensverket, 2008).  
 
Vidare finns även Lagen om miljökrav vid upphandling av kollektivtrafiktjänster som 
syftar till att stödja marknaden för miljövänliga fordon samt att verka som ett 
styrmedel med målet att nå EUs klimatmål. Upphandlande enhet ska enligt Lagen 
beakta miljö- och energipåverkan under hela fordonets livslängd. Det kan ske 
antingen genom att använda sig av tilldelningskriterium eller tekniska specifikationer. 
Vid tilldelningskriterium sker en viktning mellan pris och andra valda faktorer, om 
utsläpp är en faktor ska utsläppen omräknas till monetära termer (Notisum, 
2017a).  Ett sätt att använda sig av tekniska specifikationer kan vara att ställa skall-
krav på exempelvis Euro-klasser (Upphandlingsmyndigheten, 2015). 
 
För att den offentliga upphandlingen ska verka som ett effektivt styrmedel för att 
uppnå de rådande klimatmålen finns det en rad olika faktorer som behöver uppfyllas. 
De miljökrav som ställs måste vara kompatibla till EUs regler, beställaren måste 
beakta marknadsstrukturen för att minska risken för diskriminering bland företag samt 
en samverkan mellan företag för att sammanlänka olika egenskaper 
(Konkurrensverket, 2008). Vad som påverkar huruvida miljökrav ställs eller inte 
beror enligt Naturvårdsverket (2010) på tre olika faktorer. Det första är politiskt stöd, 
den andra är vilken kunskapsnivå som finns om hur miljökrav får ställas och den 
tredje är upphandlarens intresse och engagemang inom miljökrav (ibid.). 
 
Förnybart bränsle som används bland Sveriges regioner skiljer sig och beror enligt 
Xylia et. al. på politisk vilja ekonomi och om tydliga miljömål- och strategier finns 
inom regionen och de kommuner den omfamnar. Enligt Yeow och Edler (2012) har 
upphandlingsenheter som upphandlar vardagliga saker ofta inte kompetensen eller 
förmågan att hantera innovationsupphandling.  
 
Ett ramavtal är en överenskommelse som fungerar som en grund för ett framtida avtal 
(Nationalencyklopedin, 2017). Generellt för busstrafik finns det tre stycken olika 
typer av ramavtal som används. Det första är ett ramavtal som skapats av en 
partnerverksamhet för en förbättrad kollektivtrafik som är tänkt att användas vid 
upphandling av busstrafik (Svensk kollektivtrafik, u.å.). Det andra ramavtalet är ett 
som Svenska kommuner och landsting Kommentus Inköpscentral (SKL) har skapat. 
Organisationen arbetar med att upprätta ramavtal för svenska myndigheter 
(SKL,2017). Det tredje ramavtalet är det som är skapat av Kammarkollegiet. 
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Kammarkollegiets ramavtal syftar till att effektivisera offentliga myndigheters inköp 
av varor och tjänster (Kammarkollegiet, u.å.). 
 
Ett sätt att utvärdera ett val är att värdera valet i monetära termer. Uppsatsen 
behandlar två sätt att värdera utsläppen per drivmedel på. Det första är EU-
kommissionens värderingsmodell som beräknar kostnaden för olika växthusgaser. Här 
beräknas på så vis den totala kostnaden per kilogram växthusgas för varje drivmedel 
för sedan enkelt kunna utvärdera alternativen (The European Commission, 2016). 
Det andra sättet att värdera valet i monetära termer är genom Trafikverkets 
värderingsmodell. Till skillnad från EU-kommissionens tar Trafikverkets 
värderingsmodell enbart hänsyn till koldioxidutsläppen (Ecotraffic, 2015). 
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4. Empiri 

 

Syftet med det här kapitlet är att presentera uppsatsens insamlade data Vi har börjat 
med att ge en översiktlig bild över valda regioner, för att sedan ta gå in på materialet 
som samlats in genom intervjuer. Empiri från kommuner och universitet är placerade 
sist i kapitlet. Respondenterna är därefter indelade i alfabetisk ordning. 

 

4.1 Regioner 

4.1.1 Region Halland 

I region Halland bor drygt 300 000 människor. Regionen består utav sex kommuner 
där Halmstad kommun är den största sett till invånarantal (Region Halland, 2017). 
Hallands trafikmål är att till år 2020 ha en koldioxidneutral ekonomi samt 
fossiloberoende transporter (Region Halland, 2016). Samtidigt strävar regionen för att 
resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. En del i planen att uppnå 
målen är åtgärder som utbyte av fossildrivna bussar och bebyggelse av fler bussfiler 
för ett bättre energi- och resursutnyttjande. I Region Hallands 
trafikförsörjningsprogram (2016) poängteras det vidare att ett krav för att 
kollektivtrafiken ska bidra till utsläppsminskningar är att utbudet av kollektivtrafik 
som erbjuds utnyttjas. Ett lågt utnyttjande av en busslinje gör det inte motiverbart att 
fortsätta bedriva trafiken (ibid.). 
 
I Region Halland är det Hallandstrafiken som har ansvar för kollektivtrafiken (D. 
Modiggård, personlig kommunikation, 7 april 2017). Regionens kommuner har även 
lagt över ansvaret för upphandling av skolskjuts och färdtjänst till Hallandstrafiken. 
Det är respektive kommun som är kostnadsbärare för deras skolskjuts och färdtjänst. 
Kommunen får även bekosta eventuella merkostnader för kollektivtrafiken, om det 
vill ställa ett specifikt krav, till exempel om en kommun vill profilera sig mot biogas, 
då står kommunen för den extra kostnaden som uppstår. Hallandstrafiken planerar just 
nu för upphandling av kollektivtrafik som kommer att börja gälla år 2020. Enligt 
Modiggård tar en upphandling av kollektivtrafik cirka 3 år. Att upphandlingen tar tre 
år beror bland annat på att den upphandlande myndigheten måste enligt lag presentera 
att det har för avsikt att upphandla kollektivtrafik internationellt. Modiggård berättar 
vidare att olika förstudier inför upphandling tar lång tid. Nu pågår till exempel en 
förstudie till nästa upphandling om elektrifiering av busstrafiken.   
 
Enligt Modiggård är det politiken som bestämmer målen för kollektivtrafiken, sen är 
det upp till Hallandstrafiken att nå målen. Hallandstrafiken använder sig av 
“Partnerverksamhet för en förbättrad kollektivtrafik” som en grund vid upphandling 
av kollektivtrafik för regionen.  Miljökraven ställs som skall-krav och måste uppfyllas 
av anbudsgivaren. Hallandstrafiken har även ett krav på att bussen maximalt får vara 
tolv år gammal samt att den sammanlagda medelåldern på bussarna per trafikavtal 
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inte får överstiga 8 år. Ålderskravet tvingar operatören att köpa in nyare bussar under 
avtalets tid och tar bort möjligheten för operatören att använda sig utav äldre bussar. 
Den senaste upphandling av busstrafik skedde 2009 och då användes en trappa 
gällande miljökrav. Miljökraven från 2009 till 2016 var: 
 

• Miljökrav trafikstart: 40 procent fossilfritt drivmedel, 100 procent miljöklass 
Euro 5 

• Miljökrav 2012: 60 procent fossilfritt drivmedel, 100 procent miljöklass Euro 
5 

• Miljökrav 2016: 90 procent fossilfritt drivmedel, 100 procent miljöklass Euro 
5 

 
Modiggård poängterar att Hallandstrafiken vill att marknaden ska produktutveckla 
drivmedel och fordon, därför är det viktigt att ställa gångbara miljökrav så att 
konkurrensen vid upphandling blir optimal. Vid förra upphandlingen användes till 
exempel miljökrav som inte alla fordonstillverkare kunde uppnå, det är därför viktigt 
att säkerhetsställa kraven för att stimulera konkurrens. Hallandstrafiken ställer inga 
specifika drivmedelskrav, de ställer krav på fossilfritt drivmedel, om inte en enskild 
kommun vill ha ett specifikt drivmedel. Till exempel så profilerar sig Halmstad och 
Falkenberg som kommuner som vill använda sig utav biogas.  Lagen gällande 
miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik är så pass ny att den inte existerade vid 
den senaste upphandling men kommer att vara aktuell vid nästa upphandling, därför 
är Modiggård inte insatt vad den gäller för tillfället. Enligt Modiggård har region 
Halland legat i framkant gällande miljökrav under lång tid och planerar att göra detta i 
fortsättningen också. Beslut av tilldelning av kontrakt bedöms enligt det anbudet som 
är samhällsekonomiskt mest lönsamt. 
 
På frågan om varför det skiljer sig mellan kommun och region i deras miljökrav anser 
Modiggård att kommunen oftast “tar rygg” på kraven för kollektivtrafiken när de 
upphandlar till exempel skolskjuts. En anledning till skillnaden är enligt Modiggård 
att teknikutvecklingen i det segmentet av bussar inte har kommit lika långt som 
kollektivtrafikens. Modiggård betonar vidare att det är viktigt att ha kunskapen om 
vilka miljökrav du kan ställa som upphandlare och att det också kan vara en faktor 
varför kommunen har lägre miljökrav än regionen. Hallandstrafiken ger sina 
rekommendationer men det är kommunen som är kostnadsbärare för den trafik som 
inte är kollektivtrafik och därmed har sista ordet. 

4.1.2 Kalmar Län 

Tolv kommuner bildar Kalmar län och i länet bor drygt 240 000 personer 
(Ekonomifakta, u.å.). I Kalmar läns trafikförsörjningsprogram (u.å.) för 2013-2021 är 
ett av miljömålen en fossiloberoende kollektivtrafik till år 2030. Kalmar Länstrafik 
upphandlar regionens kollektivtrafik. Biogas och biodiesel nämns som vedertagna 
alternativ för busstrafiken i nuläget men Kalmar län betonar att eventuella 
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anbudsaktörer är fria att föreslå andra fossilfria alternativ vid upphandling (ibid.). Vid 
upphandling där biogas används som drivmedel antas lägsta pris principen vid 
värdering av anbud, enligt upphandlingsdokumentet gällande trafikupphandling av 
buss av Kalmar Län (2017). Övriga drivmedel utvärderas efter principen lägsta 
möjliga kostnad som ger största möjliga klimatnytta. Kalmar län har använt sig utav 
tilldelningskriterium vid deras senaste upphandling av busstrafik. Följande 
utvärderingstabell för olika drivmedel användes i upphandlingen, där 
utvärderingsfaktorn multipliceras med anbudets pris.  Det billigaste totalpriset anges 
vinna upphandlingen (ibid.). 

Drivmedel Utvärderingsfaktor 

El 1 

Biogas 1 

Laddhybrid 1,045 

Biodiesel 1,05 

Etanol 1,08 

Tabell 13. Utvärderingsfaktor. Kalmar Län, 2017. 

4.1.3 Region Skåne 

Region Skåne har 1,3 miljoner invånare och består av 33 stycken kommuner. Malmö 
stad är den största kommunen sett till invånarantal med drygt 320 000 invånare 
(Region Skåne, 2016a). Region Skånes mål är att hela regionens kollektivtrafik ska 
drivas av förnybart drivmedel år 2020. Målet till 2020 ska enligt Region Skånes 
trafikförsörjningsprogram (2016b) nås med biogas som drivmedel men i framtiden 
nämns även eldrift och vätgas som tänkbara drivmedel. För att möjliggöra att biogas 
används till alla bussar i regionen är det enligt dokumentet nödvändigt att tydligt 
kommunicera detta för att stimulera produktion av biogas, vilket inte anses tillräcklig 
volymmässigt idag. Biogasen ska ges fördelar vid val av drivmedel i upphandling då 
det ses som ett viktigt drivmedel för att nå målet om 100 procent förnybart drivmedel. 
Regionen ska även göra fler satsningar på ökade beläggningar i bussarna och ökat 
resande för att stimulera kollektivtrafiken samt reducera klimatpåverkan för regionens 
kollektivtrafik (ibid.). 
 
I Region Skåne är det Skånetrafiken som är ansvarig för upphandling av 
kollektivtrafiken (I. Rehnströms personlig kommunikation, 25 april 2017). 
Skånetrafikens upphandlingsprocess startar med en förstudie för att bland annat 
identifiera behovet av busstrafiken samt vilken bussmodell och drivmedel som skall 
användas. Avtalen med bussoperatören skrivs på åtta plus två optionsår. 
Bussoperatören äger bussarna samt köper in drivmedel till dessa själva och därför är 
det enligt Rehnström viktigt att Skånetrafiken ställer miljökrav vid upphandling av 
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busstrafik så att det mest fördelaktiga drivmedlet används. Skånetrafiken anordnar 
miljö- och hållbarhetsutbildningar vartannat år åt sin personal för att säkerhetsställa 
och uppdatera kompetensen kring dessa frågor. Rehnström betonar att det är politiska 
beslut som ligger bakom regionens trafikmål och det är Skånetrafikens uppgift att se 
till att dessa uppfylls och integreras i upphandlingarna.  Region Skånes trafikmål är: 

• 100 procent förnybart drivmedel till 2015 (stadsbussar) 
• 100 procent förnybart drivmedel till 2018 (den allmänna kollektivtrafiken) 
• 100 procent förnybart drivmedel till 2020 (allmän + särskild kollektivtrafik) 

Rehnström berättar vidare att 82 procent av den allmänna kollektivtrafiken för tåg och 
buss drivs idag av förnybara drivmedel. Till år 2020 är målet 100 procent för både 
den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken som utgörs av till exempel 
skolskjuts. Partnerverksamhet för en förbättrad kollektivtrafik används som ramverk 
vid framställandet av miljökraven. Skånetrafikens miljökrav är utformade som skall-
krav, vilket innebär att kraven måste uppfyllas för att anbudet ska beaktas. 
Utvärdering på miljökraven sker endast vid upphandling av särskild kollektivtrafik.  
 
Drivmedelskravet som används vid upphandling av bussar är 100 procent förnybart 
drivmedel. Enligt Rehnström ingår även krav på att drivmedlet ska reducera 
koldioxidutsläppet med minst 60 procent jämfört med fossil diesel ur ett 
livscykelperspektiv. Att krav på koldioxidreduktion ställs beror enligt Rehnström på 
att ett drivmedels kvalité och utsläpp kan se olika ut beroende på 
framställningsmetod. Används elektricitet ska det uppfylla kriterierna för bra 
miljöval.  Vid upphandling av bussar ämnade för stadstrafik prioriterar Skånetrafiken 
bussar som drivs med elektricitet, på grund av dess reducerade klimatpåverkan samt 
minskad bullernivå jämfört med andra alternativ. Biogas har prioriterats vid busslinjer 
där det varit det mest effektiva valet. Vid upphandling ingår även ett max ålderskrav 
på 12 år samt att bussar som ska köras inom olika miljözoner måste uppfylla vissa 
krav. För att inkludera de samhällsekonomiska kostnaderna i upphandling gav 
Skånetrafiken 2017 i uppdrag till ett konsultföretag att analysera kostnaden per 
drivmedel. Parametrarna som inkluderades i undersökningen var koldioxid, 
kväveoxid, partiklar, buller, drivmedelskostnad, fordonskostnad och 
infrastrukturkostnad. Resultatet från studien var: 

Drivmedel Samhällskostnad (kr/km) 

Helelektriskt 10,50 

HVO 12,50 

RME 12,20 

Biogas 16,50 

Fossil diesel 11.50 

Tabell 14. Samhällskostnad per drivmedel. I, Rehnström, personlig kommunikation, 25 april 2017. 
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Konsultföretaget menar på att sammanställningen av samhällskostnaden är en 
färskvara då tekniken inom området ständigt förbättras och bör ses en överblicksbild 
över nuläget. Koldioxidkostnaden är satt till 1,08 kr per kilogram i analysen. 

Rehnström anser att det är viktigt att miljöprestanda uttrycks i monetära termer vid 
affärsbeslut. Det är viktigt att visa för till exempel ledningen eller andra beslutstagare 
att ”miljön kostar så här mycket extra men nyttan är så här stor”. Enligt Rehnström är 
prissättning av miljön ett bra verktyg för att få till en förändring och nå rådande 
miljömål. På frågan om Rehnström anser att miljökrav vid upphandling skiljer sig 
mellan region och kommun kan hon inte uttala sig då respektive kommun bestämmer 
och upphandlar sin lokaltrafik. Vid enstaka fall där Skånetrafiken lämnat över en 
upphandling till en kommun så var kommunen tvungna att följa Skånetrafikens mål 
och krav (ibid.). 

4.2 Kommuner och universitet 

4.2.1 Göteborg kommun 

Enligt Johan Davidsson (personlig kommunikation, 29 mars 2017), miljöspecialist vid 
inköp och upphandling, används modellen “ekonomiskt mest fördelaktiga pris” vid 
utvärdering av anbud i Göteborgs kommun. Vid upphandling ställer kommunen skall-
krav på olika miljöfaktorer och dessa faktorer måste uppnås för att anbudet skall 
gälla. Kommunen brukar generellt inte vikta miljökrav mot pris. Utsläppsnivåer per 
drivmedel skall redovisas av leverantören och får inte överskrida gällande lagkrav. 
Kommunens ramavtal innefattar både fossila- och biobaserade drivmedel (ibid.). 

4.2.2 Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet upphandlar endast enstaka fordon (U. Carlsson, personlig 
kommunikation, 29 mars 2017). Vid upphandling sker avropning enligt 
Kammarkollegiets avtalsmall. 

4.2.3 Helsingborg kommun 

Enligt Fägerskiöld (personlig kommunikation, 12 april 2017), miljöstrateg på 
Helsingborg kommun, så ställer kommunen krav i form av skall-krav på euroklasser 
samt en max ålder på 6-8 år. Euroklass-kravet ändras beroende på vilken upphandling 
det gäller för att kravet ska vara proportionerligt.  Fägerskiöld poängterade i intervjun 
att hur avtalet formulerats och hur länge det ska vara giltigt är två viktiga faktorer att 
tänka på när kommunen ingår i ett nytt avtal. Anledningen till detta är att det ska vara 
enkelt för kommunen att följa upp de krav de satt på leverantören. Fägerskiöld anser 
att det ibland är svårt att formulera miljökraven. Vidare anser Fägerskiöld att det är 
viktigt att ha kunskap kring miljöpåverkan för att ställa rätt miljökrav och berättar 
vidare att Upphandlingsmyndighetens miljökrav är ett bra stöd vid upphandling. 
Fägerskiöld berättar vidare att ett enkelt sätt att se till att kraven uppfylls är att 
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använda sig utav en trappa där kraven höjs successivt varje förutsagd 
period.  Helsingborgs kommun viktar generellt inte pris, miljöpåverkan och kvalité 
mot varandra vid upphandlingsbeslut. Enligt Fägerskiöld används drivmedelsskrav 
vid upphandling av fordon inom kommunen och då har det prioriterats främst 
elektricitet och biogas. Drivmedelskravet ställs även det som skall-krav vid 
upphandling. 

4.2.4 Hylte kommun 

Enligt Liselotte Johansson (personlig kommunikation, 30 mars 2017) 
upphandlingssamordnare på Hylte kommun sker avropning enligt SKLs ramavtal, 
detta på grund av kommunens begränsade personalbemanning. 

4.2.5 Kalmar kommun 

Enligt Geer Thörnqvist (personlig kommunikation, 6 april 2017) ställs inga direkta 
krav på drivmedel utan kommunen ställer istället miljökrav på hela fordonet. Deras 
miljökrav är att fordonet ska lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro 4 
alternativt Euro 3 med eftermonterad utrustning som minst uppfyller motsvarande 
utsläppsnivå. Kommunen har även ett krav på att bussen som ska användas för 
uppdraget får maximalt vara 10 år gammal. Miljökraven ställs som skall-krav där 
anbudet förkastas om inte krav uppfylls. Anbudet utvärderas efter principen 
“ekonomiskt mest fördelaktigt” men även viktning mellan olika faktorer har 
tillämpats vid upphandling av busstjänster inom kommunen. Kommunen upphandlar 
endast tillfälliga bussresor på egen hand. Kommunens upphandlingspolicy är att 
biogas och elektricitet ska prioriteras samt att vid val av annat drivmedel så måste 
detta förklaras och motiveras av ansvarig upphandlare (ibid.) 

4.2.6 Laholm kommun 

Bengt Tuvesson (personlig kommunikation, 30 mars 2017) bedöms varje fordons 
drivmedelsval efter verksamheten och möjlighet till tankningsställe. Begränsningen 
till en gasstation inom kommunen har medfört att gasbilar endast kan användas i 
centrum. Laholm använder sig utav en avtalsdatabas vid upphandling, kommunen 
upphandlar främst miljöfordon (ibid.) 

4.2.7 Lunds Universitet 

Enligt Håkan Ericsson (personlig kommunikation, 6 april 2017), upphandlare på 
Lunds Universitet ska minst 50 procent av Universitets upphandlande fordon drivas 
av biogas, elektricitet eller biodrivmedel. Används elektricitet ska elleveransen vara 
produktspecificerad som 100 procent från förnybar källa. Används diesel ska fordonet 
motsvara minst miljöklass fem. Det finns ingen generell miljöutbildning inom 
upphandling för upphandlingspersonalen, endast seminarier finns att tillgå om man är 
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intresserad. Förutsatt att skall-kraven enligt ovan är uppfyllda så är det pris och 
kvalité som avgör tilldelning av anbud (ibid.). 

4.2.8 Skolskjuts Halland 

Bernhardt (personlig kommunikation, 7 april 2017) jobbar som chef för särskild 
kollektivtrafik på Hallandstrafiken. Hans jobb är bland annat att upphandla skolskjuts 
till Hallands kommuner. Enligt Bernhardt sker en avvägning mellan pris, 
miljöpåverkan och kvalité vid upphandling. Kommunen som agerar beställare av 
skolskjuts i detta fall, utvärderar Hallandstrafiken främst på pris och kvalité. Vid den 
senaste upphandlingen (2010) ställdes inga specifika krav gällande drivmedel utan 
miljökraven ställdes på motorerna och utsläpp av partiklar. Hänsyn till olika 
drivmedels utsläpp eller kostnad för utsläpp togs inte alltså inte vid upphandlingen av 
skolskjuts till de halländska kommunerna. 
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5. Analys 

 
Analyskapitel är indelat efter uppsatsens frågeställningar med syftet att förenkla för 
läsaren. Uppsatsens analys är byggd på empirin som består utav intervjuer med såväl 
kommunala och regionala aktörer inom busstrafiken och kopplas mot teorin. 

 

 
Analyskapitlet bygger på en egenkonstruerad modell där uppsatsens första och andra 
problemfrågeställningar analyseras var för sig för att sedan mynna ut i frågeställning 
tre. I den tredje frågeställningen analyseras skillnader mellan region, kommun och 
universitet med avseende på frågeställningarna ett och två. 
 

 
Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell. 
 

5.1 Första frågeställningen 

Vilka faktorer påverkar valet av drivmedel vid offentlig upphandling av busstrafik? 
Region 
Enligt Naturvårdsverket (2010) är det politiskt stöd, kunskap och engagemang som 
bidrar till om miljökrav ställs eller inte vid offentlig upphandling. Enligt Rehnström 
och Modiggård är det respektive regions politik som bestämmer kollektivtrafikens 
miljömål och sedan är det upp till Skånetrafiken och Hallandstrafiken att 
säkerhetsställa att dessa mål uppfylls. Efter att ha analyserat Kalmar läns senaste 
upphandling av busstrafik, kan även deras val av drivmedel härledas från länets 
trafikmål. Modiggård och Rehnström anser vidare att det är viktigt att inte ställa för 
höga miljökrav då det kan utesluta konkurrens. Även Konkurrensverket (2008) anser 
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att det är viktigt för att upphandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Studerande 
regioners trafikmål är följande. 

Region Trafikmål Infrias till år 

Kalmar 100 procent fossiloberoende 2030 

Halland 100 procent fossiloberoende 2020 

Skåne 100 procent förnybart drivmedel 2020 

Tabell 15. Egenkonstruerad tabell över Kalmar, Halland och Skånes trafikmål. 
 
Kunskap kring vilka miljökrav och hur de ska ställas betonades vid intervjuerna och 
benämns som en viktig faktor om upphandlingen ska vara framgångsrik eller inte. 
Porter et al. (1995) menar också på att kunskap inom organisationen är en bidragande 
faktor till miljöinnovation. De intervjuade regionernas busstrafikavtal sträcker sig åtta 
plus två år. Enligt Modiggård går teknikutveckling för bussar och drivmedel i snabb 
takt och det är svårt att veta vilket drivmedel som är mest effektivt i framtiden. 
Region Halland och Skåne har löst avtalssituation med att vid avtalets början utforma 
ett lägre drivmedelsskrav, för att successivt höja kravet genom avtalsperioden. Enligt 
Porter et. al. (2009) bidrar den här typen av flexibla miljökrav till miljöinnovation och 
konkurrens. 
 
De intervjuade regionerna använder sig utav ramavtalet ”Partnerverksamhet för en 
förbättrad kollektivtrafik” vid upphandling av busstrafik. Avtalets drivmedelsskrav är 
utformat genom att ställa krav på att en viss andel av busstrafiken ska köras med 
förnybart drivmedel. Det förnybara drivmedlet ska även motsvara en viss reduktion 
av klimatpåverkan jämfört med fossil diesel. Enligt Modiggård, Rehnström och 
Kalmar län föredras drivmedlen biogas, biodiesel och elektricitet på grund av dess 
reducerande klimatpåverkan jämfört med andra alternativ. Enligt Rehnström beror 
drivmedelsvalet även på infrastrukturen där till exempel elektricitet prioriteras i 
centrum för att bland annat minska bullernivån.  Helsingborgs kommun har 
miljözoner i centrum vilket också är en faktor att ta hänsyn till vid val av drivmedel. 
 
Enligt Transportföretagen (2016) har andelen förnybart drivmedel för busstrafik ökat 
de senaste åren, vilket har lett till minskade växthusgasutsläpp. Enligt Regeringen 
(2016) är även drivmedelsskatten för hållbara drivmedel helt eller delvis reducerad för 
att främja hållbara drivmedel, vilket sannolikt har haft en inverkan vid val av 
drivmedel tack vare reducerade kostnader. Enligt Modiggård är priset för en buss med 
mindre klimatpåverkande egenskaper dyrare än motsvarande sämre alternativ. Camén 
et al. (2010) anser att höga miljökrav är en bidragande anledning till ökade kostnader 
för Svensk busstrafik. Region Halland och Skåne tillämpar metoden skall-krav vid 
upphandling, vilket innebär att när anbudsgivare uppfyller kravet så utvärderas 
anbudet sedan på priset. Vilket bidrar till att priset även det är en faktor till varför ett 
visst drivmedelsval görs.   
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Kommun/universitet 
Enligt Xylia et al (2017) är kunskap, ekonomi, mål och strategier bidragande faktorer 
till varför miljökrav ställs. En förenklad metod att tillämpa vid upphandling som 
sparar både tid resurser, är att avropa. Att avropa innebär att upphandlaren följer ett 
ramavtal vid upphandling och använder sig utav ramavtalets miljökrav. Enligt 
Rolfstam (2009) är samordning vid upphandling också ett bra sätt att främja 
innovation på. Denna metod använder bland annat Göteborgs kommun, Göteborgs 
universitet och Hylte kommun sig utav. Anledningen till att de avropar beror enligt 
Johansson på Hylte kommun på begränsad personalbemanning. Helsingborgs 
kommun, Kalmar kommun och Lunds universitet anser att organisatoriska mål och 
strategier bestämmer vilket drivmedels som prioriteras vid upphandling av busstrafik. 
Hallands upphandling av skolskjuts till regionens kommuner nämner att pris och 
miljöpåverkan är viktigt gällande drivmedelsvalet. Laholms kommun berättar i 
intervjun att de bedömer varje fordons drivmedelsval efter verksamheten och 
möjlighet till tankställe. 

 

Figur 3. Egenkonstruerad illustration över faktorer som påverkar drivmedelsvalet. 
 

5.2 Andra frågeställningen 

Hur är anbudsprövningen utformad vid upphandling av busstrafik med hänsyn till 
Lagen om miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik? 
Region 
Upphandlande enhet ska enligt lagen beakta miljö- och energipåverkan under hela 
fordonets livslängd. Det kan ske antingen genom att använda sig utav tekniska 
specifikationer eller tilldelningskriterium. Vid användning av tekniska specifikationer 
vid upphandling så tillämpas skall-krav tillsammans med lägsta pris principen. Vid 
tilldelningskriterium sker en viktning mellan pris och andra valda faktorer. Om 
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utsläpp är en av de valda faktorerna så ska utsläppen omräknas till monetära termer 
(Notisum, 2017a).  Lagens flexibla utformning skapar enligt Porter et al. (1995) 
incitament till miljöinnovation för tillverkare och producenter. Enligt Sveriges 
nationella upphandlingsstrategi, publicerad av finansdepartementet, (2016) bör 
livscykelperspektivet beaktas för att den totala samhällskostnaden ska bli lägre på 
sikt, trots ett högre inköpspris initialt. Upphandling nämns även som ett viktigt 
verktyg mot en biobaserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att nå uppsatta nationella 
och globala klimatmål (ibid.). 
 
Region Halland och Region Skånes miljökrav är utformade med tekniska 
specifikationer som skall-krav. Tekniska specifikationer innebär att kraven måste 
uppfyllas för att anbudet ska beaktas. Kravet går att jämföra med en av 
Naturvårdsverkets (2009) typer av krav, det obligatoriska kravet. I det här fallet är 
kravet väl definierat då det garanterar att miljöprestandan hos leverantören uppnår en 
viss nivå. Enligt Modiggård är tekniska krav tydliga och klara för både beställaren 
och leverantören. Modiggård menar vidare att tekniska krav vid upphandling får 
motsvarande effekt som att använda tilldelningskriterium. Rehnström på 
Skånetrafiken anser att det är viktigt att miljöprestanda uttrycks i monetära termer vid 
affärsbeslut. Rehnström betonar att det även är viktigt att visa för ledning eller 
styrelsen att ”miljökostnaden är så här mycket men miljönytta är så här mycket mer” 
för att miljö- och hållbarhet ska integreras vid upphandling.  
 
Kalmar län har använt sig utav tilldelningskriterium vid deras senaste upphandling av 
busstrafik. Utvärdering av anbuden i Kalmar län antas enligt ”lägsta möjliga kostnad 
som ger största möjliga klimatnytta”. Kalmar län har använt sig utav en 
utvärderingsmatris där de angivit drivmedel olika värderingsfaktorer baserade på 
bland annat deras miljöpåverkan. På detta sätt har utsläppskostnaden inkluderats i 
upphandlingen som en faktor vid tilldelning av kontrakt. Enligt deras matris har 
elektricitet och biogas fått den bästa utvärderingsfaktorn. 
 
Rehnström och Modiggård nämner att Lagen om miljökrav inte fanns vid deras 
senaste upphandling av busstrafik och därför har det inte full koll på Lagen. Både 
Rehnström och Modiggård nämner att nästa upphandling av busstrafik kommer att 
genomföras med tilldelningskriterium, exakt hur detta kommer att se ut får vi inte 
reda på då detta är sekretessbelagt. Rehnström har dock nämnt att en 
samhällsekonomisk kostnad per drivmedel kommer att inkluderas i nästa upphandling 
på något sätt. Enligt Michelsen et al. (2009) bör offentliga myndigheter ta mer hänsyn 
till miljön vid tilldelning av kontrakt för att det ska vara ett effektivt styrmedel. 
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Region Tekniska specifikationer/krav Tilldelningskriterium 

Halland X  

Kalmar  X 

Skåne X  

Tabell 16. Egenkonstruerad tabell över hur anbudsprövningarna sker per region. 

Kommun/universitet: 
Göteborgs kommun utvärderar upphandlingsanbuden enligt modellen ”ekonomiskt 
mest fördelaktiga pris”. Miljökraven ställs som skall-krav, dessa faktorer måste 
uppnås för att anbudet ska gälla. Viktning mellan miljökrav och pris genomförs 
generellt inte inom kommunen. Göteborgs universitet avropar enligt 
Kammarkollegiets ramavtal. Helsingborgs kommun använder sig av skall-krav 
gällande drivmedels- och miljökrav som ska uppfyllas för att anbudet ska beaktas. 
Kommunen viktar generellt inte pris, miljöpåverkan och kvalité mot varandra vid 
upphandlingsbeslut. 

Hylte kommun avropar enligt SKLs ramavtal vid upphandling av fordon. Kalmar 
kommuns miljökrav ställs som skall-krav och anbudet beaktas endast om kraven är 
uppfyllda. Anbuden utvärderas efter principen ”ekonomiskt mest fördelaktigt”. 
Viktning mellan olika beslutsfaktorer som pris, miljöpåverkan och kvalité har 
förekommit vid enstaka upphandling av busstjänster. Laholms kommun avropar enligt 
en avtalsbas vid upphandling av fordon. Lunds universitet tillämpar skall-krav vid 
anbudsprövning, efter att kraven är uppfyllda avgör pris och kvalité vem som vinner 
upphandlingen.  Miljökrav vid upphandlingen av skolskjuts till Hallands kommuner 
sker genom att ställa tekniska krav.  

Kommun/universitet Tekniska specifikationer/krav Tilldelningskriterium 

Göteborgs kommun X  

Göteborgs universitet X  

Helsingborgs kommun X  

Hylte kommun X  

Kalmar kommun X  

Laholm kommun X  

Lunds universitet X  

Skolskjuts Halland X  

Tabell 17. Egenkonstruerad tabell över hur anbudsprövningarna sker per kommun och universitet. 
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5.3 Tredje frågeställningen 

Om det föreligger skillnader i upphandlingsförfarandet gällande drivmedel- och 
miljökrav mellan region och kommun, vad beror det på i så fall? 

Enligt Xylia et al (2017) är det stora skillnader i andelen förnybart drivmedel i 
busstrafiken bland Sveriges olika regioner. Skillnaden beror enligt Xylia et al. på 
politiskt vilja, ekonomi och om tydliga miljömål- och strategier finns inom 
kommunen och regionen. Enligt Michelsen et al. (2009) skiljer sig 
upphandlingsförfarandet mellan större och mindre upphandlings aktörer åt då större 
aktörer har mer resurser i form av personal och utbildning. Kunskapen kring 
miljökrav vid upphandling är mer omfattande hos större aktörer än mindre aktörer, 
detta beror till viss del att på regional nivå upphandlas busstrafiken mer frekvent samt 
är mer omfattande än på kommunal nivå. Kunskap är enligt Grandia (2016) en 
bidragande faktor om miljökrav framställs eller ej vid upphandling.  
 
Upphandling av busstrafik med drivmedels- och miljökrav kan tänkas tillhöra 
kategorin innovationsupphandling, då det ofta handlar om att upprätta kraven för att 
stimulera leverantörer att förnya tekniken och på så vis minska miljöpåverkan från 
busstrafiken.  Enligt uppsatsens intervjuade kommuner och universitet upphandlar de 
inte busstrafik eller fordon till vardags, utan enbart vid enstaka tillfälle. Enligt Yeow 
och Edler (2012) har upphandlingsenheter som upphandlar vardagliga saker ofta inte 
kompetensen eller förmågan att hantera innovationsupphandling.  
 
Region Halland, Region Skåne och Kalmar läns miljö- och drivmedelskrav kan 
härledas från respektive regions politiskt satta trafikmål. Regionerna använder sig av 
avtalet “partnerverksamhet för en förbättrad kollektivtrafik” vid upphandling av 
busstrafik. Respektive regions miljö- och drivmedelsskrav är sedan anpassade 
individuellt för att nå respektive regions trafikmål. Prisskillnaden för en buss med 
mindre klimatpåverkan anses också bidra till varför mindre aktörer har lägre 
miljökrav vid upphandling av busstrafik. Enligt Naturvårdsverket (2008) och Camén 
et al. (2010) kan framförandet av miljökrav vid upphandling medföra högre kostnader 
vilket är en betydande faktor för mindre aktörer att ta hänsyn till vid upphandling av 
busstrafik. Modiggård poängterar i intervjun att priset kan ha en viss verkan på det 
slutgiltiga valet av miljökrav och kontraktstilldelning bland mindre aktörer som 
upphandlar busstrafik. Modiggårds påstående om att det högre priset kan hindra 
hållbar upphandling stämmer även överens med vad Walkers et al. (2009) också anser 
kan vara ett hinder. 
 
Enligt Modiggård är teknikutvecklingen en bidragande orsak då bussar ämnade för 
kollektivtrafik är mer utvecklade än bussar anpassade för andra ändamål. Skillnaden i 
teknikutveckling beror enligt Edler et al. (2007) och Aschhoff et al. (2009) på ökad 
efterfråga och därför kan det tänkas att teknikutvecklingen har skett på grund av högt 
ställda miljökrav vid upphandling av bussar ämnade för kollektivtrafiken. Alhola 
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(2012) anser också att konsekvent användande av miljökrav vid upphandling leder till 
att leverantörer och tillverkare uppmuntras att utveckla och förbättra miljöarbetet med 
produkten. 
 
Uppsatsens urval av kommuner och universitet har angivit att det vanligen baserar 
deras drivmedels- och miljökrav på olika ramavtal som Kammarkollegiet och SKL. 
Ramavtalets miljökrav är generellt lägre än kollektivtrafikens motsvarande ramavtal, 
vilket delvis förklarar skillnaden mellan kommun och region gällande miljökrav vid 
upphandling av busstrafik. Det visar sig även att politiska mål och organisatoriska 
strategier- och mål avgör hur miljökraven ställs vid upphandling av busstrafik, detta 
är enligt Michelsen et al. (2009) och Xylia et al (2017) en bidragande faktor till varför 
upphandlingsförfarandet skiljer sig åt. 

 

Figur 4. Egenkonstruerad figur över vilka faktorer som förklarar skillnaden mellan stora och små 
aktörer inom offentlig upphandling med avseende på upphandling av busstrafik. 
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6. Slutsats och diskussion 

 
Detta kapitel avslutar uppsatsen och innehåller slutsatsen av den analyserade 
empirin och teorin. Kapitlet besvarar uppsatsens frågeställningar. Kapitlet innehåller 
även en slutsatsdiskussion och i slutet av kapitlet ges förslag på senare forskning 
kring ämnet.  

 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsens syfte är att identifiera vilka faktorer som påverkar valet av drivmedel och 
hur anbudsprövningen ser ut när offentliga myndigheter upphandlar busstrafik. Vidare 
syftar uppsatsen till att identifiera eventuella skillnader gällande 
upphandlingsförfarandet mellan kommun och region samt vad det i så fall beror på. 
 

v Vilka faktorer påverkar valet av drivmedel vid offentlig upphandling av 
busstrafik? 

Region 
På regional nivå är det främst politiska mål som styr vilket drivmedel som prioriteras 
vid upphandling av busstrafik. Det är sedan upp till respektive regions 
kollektivtrafikansvarig att säkerställa att dessa mål uppfylls. Även andra faktorer som 
pris, ramavtalets och miljökravens utformning, miljöpåverkan och infrastruktur 
påverkar drivmedelsvalet hos uppsatsens regionala aktörer. 
 
Kommun och universitet 
Uppsatsens intervjuade kommuner och universitet baserar sina drivmedelsval vid 
upphandling av busstrafik på följande faktorer: pris, ramavtalets utformning, 
miljöpåverkan, mål/strategier och infrastruktur. Då flertalet av uppsatsens intervjuade 
kommuner och universitet avropar enligt olika ramavtal drar författarna slutsatsen att 
ramavtalets utformning är den avgörande faktorn. 
 

v Hur är anbudsprövningen utformad vid upphandling av busstrafik med 
hänsyn till Lagen om miljökrav vid upphandling av kollektivtrafik? 

Region 
I föregående upphandlingar av busstrafik har Region- Halland och Skåne använt sig 
utav tekniska specifikationer. Vad gäller Lagen om miljökrav så har regionerna inte 
tagit hänsyn till den med motiveringen att den inte fanns vi deras senaste upphandling 
av busstrafik. Kalmar län har i deras pågående upphandling av busskollektivtrafik 
(2017) använt sig utav tilldelningskriterium. I tilldelningskriteriet värderas drivmedel 
med olika utvärderingsfaktorer som speglar dess miljöpåverkan. 
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Kommun och universitet 
Mindre aktörer likt uppsatsens intervjuade kommuner och universitet använder sig 
utav tekniska specifikationer- eller krav vid upphandling av busstrafik. Tekniska krav 
är ett tids och resursbesparande sätt att ställa miljökrav på, vilket även förklarar 
användandet av denna metod. 
 

v Om det föreligger skillnader i upphandlingsförfarandet gällande drivmedel- 
och miljökrav mellan region och kommun, vad beror det på i så fall? 

Bidragande faktorer som medfört att upphandlingsförfarandet gällande drivmedel- 
och miljökrav mellan region och kommun skiljer sig åt är bland annat ramavtalets 
utformning, pris, mål, strategier, kunskap, resurser och teknikutvecklingen. Det som 
främst bidrar till skillnaden i upphandlingsförfarandet är att uppsatsens intervjuade 
kommuner och universitet generellt har mindre resurser och därmed mindre tid och 
kunskap. Enligt uppsatsen analys leder detta till att intervjuade regioner ställer högre 
miljökrav än kommuner och universitet vid upphandling av busstrafik. 

6.2 Slutsatsdiskussion 

Uppsatsens antagande om att elektricitet som drivmedel inte har någon 
klimatpåverkan är en förenklad version av sanningen. Trots att elektricitet har viss 
klimatpåverkan anser författarna att elektricitet är ett drivmedel som busstrafiken ska 
prioritera vid upphandling av busstrafik på grund av dess mindre klimatpåverkan än 
övriga drivmedel. Regionernas nästa upphandling av busstrafik kommer med stor 
sannolikhet att innehålla tilldelningskriterium enligt respondenterna. Intervjuerna av 
uppsatsens regioner har antytt att en samhällsekonomisk kostnad per drivmedel likt 
EUs och Trafikverkets värderingstabeller kommer att användas som 
tilldelningskriterium. Kalmar län har i deras pågående upphandling av 
busskollektivtrafik (2017) värderat tänkbara drivmedel olika beroende på deras 
klimatpåverkan. Vidare kan vi se att EUs direktiv 2009/33/EG som i Sverige år 2011 
reglerades som Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster kan tolkas på många sätt. Syftet med lagen uppfylls dock även 
om upphandlaren väljer att ställa tekniska krav eller använda sig utav 
tilldelningskriterier. 
 
Upphandlingsförandet mellan region och kommun gällande drivmedels- och 
miljökrav har enligt uppsatsen studie skiljt sig åt beroende på politiska mål, 
personalbemanning, budget och kunskap. Vi kan dra slutsatsen att mindre aktörer som 
inte upphandlar busstrafik frekvent eller storskaligt ofta använder sig av tillgängliga 
ramavtal vid upphandling. Användandet av ramavtal och tekniska specifikationer är 
en förenklad process som sparar tid och resurser vid upphandling av busstrafik. 
Vidare anser författarna att upphandlingsförfarandet med ramavtal och tekniska 
specifikationer är ett bra sätt för mindre aktörer att ställa miljökrav på, då det kan vara 
svårt att formulera rätt miljökrav som både är rätt för miljön samtidigt som det ska 
stimulera konkurrensen bland anbudsgivare. 
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Enligt Edler et. al (2007), Aschhoff et. al (2009) och Alhola (2012) beror innovation 
till största del utav efterfrågan. Andelen förnybart drivmedel i busstrafiken har ökat i 
snabb takt och fortsätter upphandlingsenheterna att utmana leverantörerna och 
tillverkarna med att ställa miljö- och drivmedelskrav kan det leda till att vi inom en 
snar framtid har en bussflotta som drivs med 100 procent förnybart drivmedel i 
Sverige. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Genom uppsatsen gång har författarna stött på olika funderingar gällande ämnet 
miljökrav vid upphandling och dess effekt mot ett bättre klimat. Uppsatsen har varit 
inriktad på bussar, det vore intressant att studera enbart kollektivtrafiken för sig och 
den särskilda kollektivtrafiken för sig. Vi har även endast inriktat oss mot offentliga 
aktörer, det hade även varit intressant med en forskningsstudie över hur privata 
företag tänker när de köper in fordon, vad är deras miljökrav? Vidare går det att 
forska mer kring kunskapen hos beställaren av kollektivtrafik, skiljer sig kunskapen 
hos beställare och anbudsgivaren? Vad kan det bero på? 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjufrågor- Region 

Kan du berätta lite om dig själv? Position, arbetsuppgifter, anställningstid. 

• Hur ser processen ut när ni gör en upphandling? 
• Lånas det kompetens för att ställa t.ex. miljökrav in eller har ni den själva? 

Hur är din bedömning gällande drivmedel med hänsyn till “lagen gällande miljökrav 
vid upphandling av kollektivtrafik”? 

• Hur anpassar ni er efter lagen vid val av drivmedel till er busstrafik? 
• Vad väger tyngst vid upphandling i er region? Pris, miljöpåverkan eller något 

annat? 
• Anser du att lagen om miljökrav är svårtolkad? 

Har ni inom regionen rutiner gällande upphandling med miljökrav? 

• Ställer ni specifika drivmedelskrav vid upphandling av busstrafik? 
• Värderas olika drivmedel olika beroende på klimatpåverkan? 
• Vilket drivmedel rankas högst vid upphandling i er region? Varför? 

Har ni inom regionen satt upp specifika miljömål angående busstrafiken? 

• Hur lyder de i så fall och vart härleds de ifrån, nationella mål? 

·    Hur integreras de miljömål som regionen satt upp i de upphandlingar som görs? 

• Erhåller beställaren någon specifik miljöutbildning i er region för att dessa mål 
ska uppnås? 
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8.2 Bilaga 2 Intervjufrågor- Kommun 

Kan du berätta lite om dig själv? Position, arbetsuppgifter, anställningstid. 

Vad är din bedömning av “Lagen gällande miljökrav vid upphandling av 
kollektivtrafik” med hänsyn på drivmedel? 

• Hur anpassar ni er efter lagen vid val av drivmedel till er busstrafik? 
• Vad väger tyngst vid upphandling i er kommun; pris, miljöpåverkan eller 

något annat? 
• Anser du att lagen om miljökrav är svårtolkad? 

Drivmedel 

• Ställer ni specifika krav på drivmedel vid upphandling av busstrafik? Om ja, 
varför? 

• Värderas olika drivmedel olika beroende på klimatpåverkan? Vilket drivmedel 
prioriteras och varför? 

• Tas det någon hänsyn till kostnaden för utsläpp för olika drivmedel vid 
upphandling? 

• Har ni inom kommunen rutiner gällande upphandling med miljökrav? 
• Erhåller upphandlare någon specifik miljöutbildning i er kommun? 
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