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Arbetslivserfarenhet  

2015- Stavenow advokatbyrå AB 

  Tjänst: Advokat och ägare. 

 Erfarenhet: Ombud i överprövningsärenden, tvister, genomför 

rättsutredningar, anbudsprojekt, arbete med avtalsrättsliga frågor, 

genomför utbildningar inom bl.a. domstolsakademien, SILF, m.fl. 

utbildningsorganisationer.  

 

2012- 2015 Juristfirman Stavenow & Partners AB 

Tjänst: Upphandlingsjurist och delägare med Anders Stavenow. 

Erfarenhet: Ombud i överprövningsärenden, rättsutredningar, 

anbudsgivning, avtalsrätt, utbildning och föreläsningar m.fl. uppgifter 

inom offentlig upphandling. Våra klienter är privata och offentliga 

företag samt upphandlande myndigheter. 

2011-2012  Advokatfirman Bird & Bird 

Tjänst: Provanställd ”Mid level Associate”. Avslutad på grund av 

visionen om Stavenow & Partners. 

Erfarenhet: Självständigt arbete med offentliga upphandlingar. 

2009 – 2011 Miljöstyrningsrådet 

Tjänst: Jurist, Miljöstyrningsrådet (MSR) Regeringens expertorgan 

inom hållbar upphandling. MSR:s verksamhet har övergått till KKV. 

Erfarenhet: Juridisk kvalitetssäkring av MSR:s upphandlingsverktyg, 

hantering av upphandlingsärenden mot kunder och stakeholders. 

Interna upphandlingsfrågor, Interna juridiska bolagsfrågor, ansvarig 

för organisationens upphandlingsrutiner och bolagets interna 

upphandlingar, ordförande i MUR Miljö och upphandlingsjuridiska 

rådet. Varit ansvarig för EPC frågor på MSR. Medlem i EESI 

Sveriges referensgrupp i ett EU-projekt för EPC-upphandling 

(energitjänstentreprenader). Energimyndighetens projekt för att 

utveckla EPC upphandling.  



 
2007 – 2009  Naturvårdsverket    

  Tjänst: Upphandlingsjurist.   

Erfarenhet: Internt juridiskt stöd inom upphandlingsverksamheten. 

Avtalsrätt, författande av standardvillkor, överprövningar, 

genomförande av egna upphandlingar och utarbetande av 

upphandlingsrutiner. 

 

2006 – 2007 Försvarsmaktens Juridiska Stab  

 Tjänst: Jurist.  

Erfarenhet: Juridiska frågor inom upphandlingsverksamheten. 

Avtalsrätt, författande av standardvillkor, överprövningar, 

genomförande av egna upphandlingar och utarbetande av 

upphandlingsrutiner hos FMLOG (försvarsmaktens inköps och 

logistikavdelning). 

 

2004-2006 Nämnden för offentlig upphandling (NOU) 

 Tjänst: Jurist, NOU är Statens dåvarande tillsynsmyndighet inom 

området offentlig upphandling.   

Erfarenhet: Genomgång av alla dåtida upphandlingsdomar, hantering 

av klagomålsärenden inom offentlig upphandling, författande av 

artiklar till nyhetsbrevet och NOU-info. 

Examina 

1999 – 2003 Juris kandidatexamen, 270 hp  

 Uppsala universitet  

- Tyngdpunkt på avtalsrätt och processrätt  

2001 – 2004  Filosofie magister – Ekonomisk historia   

Uppsala universitet samt Ruprecht Karls Universität Heidelberg.       

 

Övriga erfarenheter 

Utbildning 

Utbildning i offentlig upphandling: Håller kurser i offentlig upphandling (överprövning, grundkurs 

LOU, försvarsupphandling), SILF CSR kurs från 2013, upphandling steg 3 Domstolsakademien vt 2014, 

vt 2015, kurser för kunder såsom Samhall, VISMA och Handelskammaren. Har hållit föreläsningar om 



 
miljö- och sociala hänsyn inom offentlig upphandling vid fördjupningskurser i upphandling på 

juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

Författande 

Expertsvar i Anbud 24: Under 2014-2015 har jag en spalt i tidningen Anbud 24 med inriktning på 

överprövning av offentlig upphandling.  

Expertsvar på UH24: Under min tid på Miljöstyrningsverket och en viss tid därefter skrev jag 

expertsvar till UH24 angående miljömässig upphandling som publicerades i deras tryckta tidning samt 

på www.uh24.se. 

Medförfattare till boken Säkerhetsskyddad Upphandling – Juridik och Praktik. Jure förlag 2019. 

Medförfattare till boken Miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling: Jag har tillsammans med 

Lisa Sennström, jurist på Miljöstyrningsrådet skrivit den första juridiska boken på svenska om miljö och 

sociala hänsyn. Boken kom ut på Jure förlag 2013.  

Medförfattare till boken Strategisk offentlig upphandling: Jag är upphovsman till och har 

tillsammans med David Braic, Magnus Josephson, upphandlingsjurist och affärsrådgivare B2G, och Eva 

Wenström skrivit boken "Strategisk offentlig upphandling” Jure förlag. 

Språk    

Engelska, Tyska och Franska  


