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BakgrundBakgrund

Vad är rättssociologi?

rättsregler och normer

Implementering, 

reglering, styrning

  



BakgrundBakgrund

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Upphandlingsmodeller

Multipla kriterier

Avhandlingen - gröna kriterier



AvhandlingAvhandling

Utgångspunkter

Regelverket

Tidiga resultat -

artiklar

Analys

Slutliga resultat -

kappa



UtgångspunkterUtgångspunkter

Fokus på kriterier och utvärdering av anbud

Intervjuer med upphandlare

Rättsfallsanalyser
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Europarättslig utveckling

‣ Skydda inhemska företag

‣ Öppna marknader - konkurrensfrämjande

‣ Öppna marknader - balansera målsättningar
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Miljöfrågan får högre status

‣ Integrationsprincipen - artikel 6

‣ EG-domstolen - ej strikt ekonomiskt

‣ Buying Green!
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Formulering av lagtexten

‣ “BÖR” eller “SKALL”

‣ “FÅR”:

13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga 

och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges 

i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. 



Tidiga resultatTidiga resultat

Bifogade artiklar

Intervjuer

Rättsfallsanalys



IntervjuerIntervjuer

Man vill ta miljöhänsyn

Begränsningar: 

‣ ledarskap,

‣ kunskap, 

‣ kompetens och

‣ resurser



ResultatResultat



Rädsla för överprövningar

Osäkert rättsläge gällande miljöhänsyn

Bristande kunskap om miljöhänsyn

Hållbarhet och fri marknad i konflikt

ResultatResultat



RättsfallsanalysRättsfallsanalys



Kvalificering och utvärdering - tvisteområden

Affärsmässighet

Inkonsekvent genomförande av 

upphandlingsprocessen

Bristande transparens

ResultatResultat





Rättsprinciper i Rättsprinciper i 

domstolarnadomstolarna

Affärsmässighet

EG-principer

Fluktuerande marknadsvillkor

Upphandlande enhet vet bäst



AnalysAnalys

Hur påverkas regleringen av offentlig upphandling av 

att hållbarhet förs in i lagstiftningen?

Hur påverkas praktiken av att “främmande” värden 

(hållbarhet) förs in i lagstiftningen?



Rättssäkerhet kräver överprövningsmöjlighet

Grön upphandling som politiskt styrmedel

styra marknadsutvecklingen

alternativ till direkt reglering (intervenerande 

normer)

komplement till direkt reglering

Resultat Resultat -- kappakappa



Resultat Resultat -- kappakappa

Regleringsstrategi

inte direkt reglerat

miljöhänsyn möjligt genom handlingsutrymme



ReflektionerReflektioner

Från NOU till KKV

Internationellt: testar nya vägar

“relaterat till kontraktsföremålet”

skriva in “grön” som kontraktsföremål



Mer forskningMer forskning

Miljöeffekter av grön upphandling

Lön för mödan?

Mätbarhet av miljökrav 
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