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Sammanfattning 

Offentlig upphandling är inte endast ett sätt att tillförskaffa sig varor, utan kan också 

användas som ett samhällspolitiskt instrument för att verka för sociala mål som ställts 

upp. Hur de varor och tjänster som upphandlas produceras inverkar på de arbetsrättsliga 

och sociala förhållandena i leverantörskedjan, och genom att ställa sociala krav vid en 

offentlig upphandling kan den upphandlande myndigheten förstärka förtroendet hos in-

vånarna. Trots en omfattande EU-rättslig reglering på området är det idag dock osäkert 

vilka möjligheter den upphandlande myndigheten ges att ställa arbetsrättsliga krav på le-

verantören av upphandlingsföremålet. Syftet med uppsatsen är att utreda i vilken om-

fattning en upphandlande myndighet kan ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upp-

handling, samt utreda om förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv kommer inne-

bära några förändringar för den upphandlande myndigheten vad gäller möjligheten att 

ställa arbetsrättsliga krav.   

Av uppsatsen framkommer att det inte finns någon klar gräns vilka arbetsrättsliga krav 

den upphandlande myndigheten får ställa på leverantören vid en offentlig upphandling. 

Den största möjligheten att ställa ett arbetsrättsligt krav torde föreligga om kravet ställs 

såsom ett tilldelningskriterium, då EU-domstolen har klargjort att sociala krav får ställas 

för att tillgodose behov hos personer samt att ett tilldelningskriterium inte behöver vara 

kopplat till upphandlingsföremålet, utan det kan vara kopplat till hur en vara eller tjänst 

produceras. Förändringarna i förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv innebär 

inte att möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upphandling ökar, 

dock ges den upphandlande myndigheten genom förslaget mer stöd i valet av vilka ar-

betsrättsliga krav som är tillåtna att ställa. 
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Abstract 

Public procurement is not only a method to acquire goods, but can also be used as a so-

ciopolitical device to gain social visions. The method that supplied goods and services 

are produced by affect the labor and social conditions in the supply chain. By acquiring 

social conditions in a public procurement the procuring authority may strengthen the re-

liance of the citizens. Despite a comprehensive EU legislation in the area, it is uncertain 

which labor requirements the procuring authority may impose the supplier. The purpose 

of this thesis is to investigate to what extent a procuring authority may impose labor re-

quirements in a public procurement, and to investigate if the proposal to a new pro-

curement directive will result in an opportunity to impose labor requirements on the 

supplier.  

This thesis has concluded that it is not clear what labor requirements the procuring au-

thority may demand the supplier of a public procurement. The biggest opportunity to 

demand a labor requirement to a supplier is by using award criteria. The Court of Justice 

of the European Union have clarified that social requirements may be used to meet 

needs of individuals and that award criteria do not need to be connected to the object of 

the procurement, but can be connected to the production of the goods or services of 

the contract. The thesis has also shown that the changes in the proposal to a new pro-

curement directive do not increase the possibilities to require labor requirements in a 

public procurement. However, it does give the procuring authority further support in 

the choice of which labor requirements it may require. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Värdet på den upphandlingspliktiga volymen år 2010 uppskattades vara omkring 510-608 

miljarder kronor.1 Upphandling berör tusentals upphandlande myndigheter i Sverige.2 På 

EU-nivå använder offentliga myndigheter cirka 18 procent av EU:s BNP för upphandling 

av varor, byggentreprenader och tjänster.3 Den stora ekonomiska omfattningen av offentlig 

upphandling på nationell och EU-nivå, i kombination med graden av komplexitet i syste-

met, gör att detta område ständigt är aktuellt.  

Offentlig upphandling är inte endast ett sätt att tillförskaffa sig varor eller tjänster, utan kan 

även användas som ett samhällspolitiskt instrument för att verka för sociala och miljömäss-

iga mål som ställts upp. Det är mycket vanligt att Sveriges kommuner och landsting ställer 

någon form av miljörelaterade krav i sina upphandlingar, och på samma sätt som privata 

företag kan använda upphandlingar för att bygga konsumenternas förtroende, kan till ex-

empel kommunledningen använda upphandlingar som ett sätt att förstärka förtroendet hos 

invånarna.4 Av det faktum att offentlig upphandling motsvarar nästan 20 procent av EU:s 

BNP, följer att det som upphandlas har en betydande påverkan på samhällsekonomin i 

stort och mera specifikt på den fysiska och sociala miljön. Hur de varor och tjänster som 

upphandlas produceras, inverkar på de arbetsmässiga och sociala förhållandena i leveran-

törskedjan, till exempel den fysiska miljön.5 Detta är något som de flesta offentliga myndig-

heter i Sverige vet, och de vill därför ha möjligheten att ställa sociala krav på leverantören 

som tilldelas kontrakt vid en offentlig upphandling, till exempel att denne ska vara bunden 

av kollektivavtal för att på så sätt uppnå en viss nivå på anställning- och arbetsvillkoren.  

Sedan 1971 har det skett en utveckling av upphandlingsdirektiven. De nu gällande direkti-

ven syftar till att säkerställa att ekonomiska aktörer från hela den inre marknaden, obero-

ende av vilket medlemsland aktören kommer från, i full utsträckning kan dra nytta av den 

                                                
1 Konkurrensverket, Siffor och fakta om offentlig upphandling, s. 13. 
2 Konkurrensverkets hemsida: http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx, 2013-03-15. 
3 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 

896 slutlig, 20.12.2011), s. 3. Vid hänvisning till ett specifikt sidnummer i förslaget hänvisas hädanefter till 
KOM(2011) 896 slutlig. 

4 Statens offentliga utredning 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling, Slutbetän-
kande av Upphandlingsutredningen, 2013, s. 375-376. Hädanefter SOU 2013:12. 

5 SOU 2013:12, s. 376. 
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grundläggande friheten att konkurrera om offentliga upphandlingskontrakt. Detta sker ge-

nom att garantera öppna och icke-diskriminerande förfaranden, och på så sätt säkerställs att 

nationella anbudsgivare inte ges företräde när upphandlande myndighet tilldelar kontrakt.6 

Dessa mål har idag uppnåtts i en betydande utsträckning då direktiven har lett till en större 

öppenhet och ökad konkurrens, samtidigt som mätbara besparingar har uppnåtts genom 

lägre priser.7 Det har dock efterfrågats att en översyn av upphandlingsdirektiven ska ge-

nomföras för att förenkla bestämmelserna, öka deras effektivitet och ändamålsenlighet 

samt göra dem bättre lämpade att hantera den föränderliga politiska, sociala och ekono-

miska situationen. Förhoppningen från EU är att förbättrade regler för offentlig upphand-

ling ska göra det möjligt för upphandlande myndigheter att bättre kunna använda offentlig 

upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål, till exempel säkerställandet av 

bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster.8  

En upphandlande myndighet får ej ställa krav på att leverantören av tjänsten eller varorna 

ska vara bunden av kollektivavtal,9 men trots en omfattande EU-rättslig reglering är det 

idag osäkert vilka möjligheter som ges den upphandlande myndigheten att ställa krav på le-

verantören att denne ska uppfylla arbetsrättsliga krav i form av till exempel anställnings- 

och arbetsvillkor. Frågan som ställs är om förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv10 

skulle kunna bringa klarhet i vad som gäller i fråga om arbetsrättsliga krav vid offentlig 

upphandling.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda i vilken omfattning en svensk upphandlande myndighet 

kan ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upphandling. Syftet är också att analysera för-

slaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv för att komma fram till vilka förändringar infö-

randet skulle innebära för den upphandlande myndighetens möjlighet att ställa arbetsrätts-

liga krav vid offentlig upphandling.  

                                                
6 C-380/98, The Queen mot H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge, REG 2000, s. I-08035, p. 

17. Se även KOM(2011) 896 slutlig, s. 3. 
7 KOM(2011) 896 slutlig, s. 3. 
8 KOM(2011) 896 slutlig, s. 3. 
9 Konkurrensverkets beslut från den 15 april 2010, Dnr 259/2009. Se även Ahlberg, Bruun, Upphandling och 

arbete i EU, SIEPS 2010:3, s. 140. 
10 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 

896 slutlig, 20.12.2011). Vid hänvisning till förslaget som sådant används hädanefter formuleringen förslag 
till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
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1.3 Avgränsning 

För att uppfylla uppsatsen syfte används lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. 

Således avgränsas direktiv 2004/17/EG11, och därför kommer lag (2007:1092) om upp-

handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, lag (2008:962) om 

valfrihetssystem samt lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 

ej behandlas. De fall då ett företag till följd av ett offentligt upphandlingsförfarande övertar 

viss verksamhet, och som omfattas av direktiv 2001/23/EG12 behandlas inte i denna upp-

sats. 

1.4 Metod och material  

1.4.1 Allmänt om metod och material i uppsatsen 

I uppsatsens deskriptiva del används sedvanlig juridisk metod. Enligt doktrin hänförs till 

den juridiska metoden olika aspekter på faktahantering och faktas relation till rättskällorna. 

Häri ingår tekniken att urskilja vilka fakta som är relevanta, samt metoder för sökningen av 

rättskällematerial.13 Vid inhämtandet av fakta används läran om rättskällorna, och vilka 

rättskällor som ska, får och bör användas,14 nämligen lag, förarbeten, praxis och doktrin. I 

analysdelarna används en rättsdogmatisk metod som innebär att gällande rätt tolkas och 

systematiseras,15 vilket för den här uppsatsen innebär att det som förklarats i de deskriptiva 

avsnitten tolkas i analysdelarna för att se i vilken omfattning en upphandlande myndighet 

kan ställa arbetsrättsliga krav.  

Uppsatsen behandlar vad som gäller enligt svensk rätt. Emellertid behöver även hänsyn tas 

till relevant EU-rätt eftersom den svenska rätten alltid ska tolkas i enlighet med den tillämp-

liga EU-rätten, och då EU-rätten har företräde framför den nationella rätten.16 Socialt an-

svarsfull upphandling är ett program från kommissionen som har tillämpningstid under sju år 

mellan 2007 och 2013. Då syftet med den första delen av uppsatsen är att utreda vilka ar-

                                                
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaran-

dena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet). 
12 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verk-
samheter. 

13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och argumentation, 2:a upplagan, Norstedts Ju-
ridik AB, 2007, s. 38. 

14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och argumentation, s. 36. 
15 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249-272, se s. 249. 
16 Se t.ex. mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L, REG 1964, svensk specialutgåva s. 00211, s. 217. 
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betsrättsliga krav som kan ställas genom dagens lagstiftning, används detta program i lämp-

liga delar av uppsatsen. 

I de deskriptiva delarna utgås från vad LOU stadgar. Rättspraxis från EU-domstolen samt 

doktrin används för att få en djupare förståelse för vilka arbetsrättsliga krav som kan ställas 

vid en offentlig upphandling. I Sverige är Konkurrensverket tillsynsmyndighet att LOU 

följs,17 och även om information från Konkurrensverkets hemsida har lågt rättskällevärde i 

generell mening, anser jag Konkurrensverkets roll som tillsynsmyndighet innebära att be-

slut och information från denna myndighet har värde för uppsatsen.  

I uppsatsens andra del som behandlar vilka förändringar som föreslagits i förslag till nytt 

klassiskt upphandlingsdirektiv, tas endast de förändringar som är relevanta för att uppfylla 

uppsatsens syfte upp. Således behandlas inte information som inte kommer leda till en för-

ändring vad gäller möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling i 

denna del. Då materialet på detta område inte är omfattande kommer jag i denna del utgå 

från förslaget, den svenska Upphandlingsutredningen18 samt Upphandlingsstödsutredning-

en19.  

Sociala krav är ett vitt begrepp som kan innefatta allt ifrån krav som gynnar funktionshind-

rade till krav på en viss nivå av lön för en leverantörs anställda etcetera. Förutom de arbets-

rättsliga kraven kommer därför kapitel tre och fem behandla även andra typer av sociala 

krav, samt miljökrav i den mån det är nödvändigt för att uppfylla uppsatsen syfte, då någon 

form av parallell kan dras mellan de tillåtna sociala och miljömässiga kraven samt möjlig-

heten att ställa arbetsrättsliga krav. 

Med arbetsrättsliga krav avses krav på en viss nivå av anställnings- och arbetsvillkor såsom 

till exempel arbetstidsreglering, arbetsmiljöskydd, minimilöner etcetera. I uppsatsen kom-

mer även möjligheten för en upphandlande myndighet att ta arbetsmarknadspolitisk hänsyn 

genom att ställa krav på att leverantören ska anställa långtidsarbetslösa att behandlas, ef-

tersom denna fråga till viss del går in under området för arbetsrätt då frågor om återanställ-

ning och turordning kan uppkomma vid uppställande av sådant krav. Uppsatsen är skriven 

med den upphandlingsskyldige myndigheten som utgångspunkt och vad denne får kräva i 

de olika skedena av upphandlingen. 

                                                
17 18 kap. 1 § LOU och 1 § Förordning (2007:1117) med instruktion till Konkurrensverket. 
18 SOU 2013:12.  
19 Statens offentliga utredning 2012:32, Upphandlingsstödets framtid, betänkande av Upphandlingsstödsut-

redningen, 2012. Hädanefter SOU 2012:32. 
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1.4.2 EU-rätt och förhållandet till nationell rätt 

EU-rätten består av primär- och sekundärrätten. Primärrätten utgörs av fördragen och de 

bilagor och protokoll som det hänvisas till häri, artikel 51 Fördraget om Europeiska Union-

en, FEU. Sekundärrätten består av de rättsakter som kan utfärdas med stöd av fördragen, 

det vill säga förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden, artikel 288 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, FEUF. Till sekundärrätten räknas även 

resolutioner, internationella avtal, meddelanden och program.20  

Den bindande EU-rätten är primärrätt och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, 

samt bindande sekundärrätt, internationella avtal och bindande rättsprinciper. Rättstilläm-

paren är skyldig att följa primärrätten. Såsom vägledande EU-rätt ses icke bindande sekun-

därrätt, förarbeten, generaladvokaternas förslag till avgöranden, den EU-rättsliga doktrinen 

och ekonomiska teorier.21 Vad gäller EU-domstolens rättspraxis och de allmänna rättsprin-

ciperna, det vill säga de oskrivna rättskällorna, är dessa mer betydelsefulla inom EU-rätten 

än vad praxis och rättsprinciper är för den svenska rätten, och för vissa rättsområden inom 

EU-rätten återfinns den gällande rätten till övervägande del i rättspraxis.22 Rådet är tillsam-

mans med Europaparlamentet EU:s lagstiftande institution, artikel 16.1 FEU. Kommiss-

ionen har i uppgift att säkerställa tillämpningen av fördragen och de åtgärder som institut-

ionerna antar i enlighet med fördragen, samt att övervaka tillämpningen av unionsrätten 

under kontroll av EU-domstolen, artikel 17.1 FEU. 

1.4.3 EU-rättsliga principer 

Inom unionen finns det fyra grundläggande friheter som alla medlemsstater måste följa; fri 

rörlighet för arbetstagare, tjänster, kapital samt etableringsfriheten, artiklarna 45, 56, 63 och 

49 FEUF. Nationella åtgärder som olika medlemsstater vidtar och som inskränker enskil-

das möjlighet att utöva sina grundläggande friheter måste vara förenliga med artiklarna i 

fördragen. 

Vad gäller offentlig upphandling har EU-domstolen fastställt att samtliga bedömningskrite-

rier för val av anbud och krav för deltagande som omfattas av unionsrätten utgör inskränk-

                                                
20 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2:a upplagan, Norstedts 

Juridik AB, 2011, s. 42. 
21 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40. 
22 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40-41. 
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ningar i de grundläggande friheterna.23 Detta innebär att samtliga krav och kriterier vid en 

upphandling måste uppfylla kraven på icke-diskriminering och proportionalitet, samt vara 

motiverade med hänsyn till det trängande allmänintresset och vara ägnande att säkerställa 

förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem.24  

EU:s allmänna rättsprinciper har sitt ursprung i artiklarna om fri rörlighet i FEUF, och EU-

domstolen har utvecklat dessa principer i sin dömande verksamhet.25 Inom området för of-

fentlig upphandling har likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering på 

grund av nationalitet, proportionalitetsprincipen, principen om öppenhet och principen om 

ömsesidigt erkännande störst betydelse.26 Det faktum att rättsprinciperna även skrivits in i 

de svenska upphandlingslagarna, till exempel 1 kap. 9 § LOU, gör att de gjorts tillämpliga 

på all svensk upphandling, även sådan som normalt faller utanför det direktivstyrda områ-

det.27 Rättsprinciperna är en viktig del i tolkningen av upphandlingsbestämmelserna då de 

lappar ihop de hål och ofullständigheter som kommer av den EU-rättsliga lagstiftningen.28 

Nedan kommer en kort framställning av de viktigaste principerna på upphandlingsområdet.  

Enligt icke-diskrimineringsprincipen är det förbjudet att ge företräde eller extra poäng till leve-

rantör från vissa geografiska områden.29 Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer 

ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Detta innebär att positiv eller negativ särbe-

handling inte är möjligt, och att den upphandlande myndigheten till exempel inte kan be-

handla olika leverantörer olika beroende på storlek eller typ av företag.30 Vad gäller proport-

ionalitetsprincipen innebär denna att de krav och kriterier som ställs i en upphandling inte får 

gå utöver vad som behövs för att uppnå syftet med upphandlingen och att de således måste 

stå i proportionalitet med föremålet för upphandlingen.31 För att leverantörerna ska kunna 

utarbeta konkurrensmässiga anbud gäller principen om öppenhet. Principen innebär att den 

                                                
23 C-234/03, Contse SA, Vivisol Srl och Oxigen Salud SA mot Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ing-

esa), tidigare Instituto Nacional de la Salud (Insalud), REG 2005, s. I-09315, p. 49. Se även Sundstrand, Of-
fentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure Förlag AB, 2012, s. 224.  

24 C- 55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, REG 1995, 
s. I-04165, p. 37. 

25 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, 2:a upplagan, Studentlitteratur AB, 2013, s. 26. Se även art. 
45, 49, 57 och 63 FEUF. 

26 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaran-
dena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (hädanefter det klassiska direkti-
vet), 1 kap. 9 § LOU samt Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 26. 

27 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 26-27. Se även 1 kap. 9 § LOU. 
28 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
29 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
30 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 26. 
31 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
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upphandlande myndigheten måste lämna tillräckligt med information om upphandlingen 

och om hur anbuden kommer att utvärderas. Vidare får inte informationen, kraven och kri-

terierna ändras på ett väsentligt sätt under upphandlingsförfarandet.32  

                                                
32 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
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2 Inledning till bestämmelserna om offentlig 
upphandling 

2.1 Syftet med reglerna om offentlig upphandling 

Sedan 1800-talet har Sverige haft bestämmelser som reglerat den offentliga upphandlingen 

inom Sverige.33 Idag är reglerna om förfarandet för offentlig upphandling till stor del regle-

rade på en EU-rättslig nivå. Enligt EU-domstolen är syftet med att ha en samordning på 

gemenskapsnivå av förfarandena vid offentlig upphandling att undanröja hinder för den 

fria rörligheten av tjänster och varor och således skydda de aktörer som är etablerade i en 

medlemsstat och som önskar erbjuda varor och tjänster åt en upphandlande myndighet i en 

annan medlemsstat. Av detta framgår att syftet med upphandlingsdirektiven är att undan-

röja risken för att nationella anbudsgivare och nationella sökanden ges företräde när upp-

handlande myndighet tilldelar kontrakt och således låter sig styras av andra hänsyn än eko-

nomiska.34 Syftet med reglerna om offentlig upphandling är vidare att upphandlande myn-

digheter ska dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden för att på bästa sätt an-

vända de offentliga medel som finansierar offentlig upphandling.35 

Reglerna om hur en offentlig upphandling ska genomföras är många och komplexa. I det 

följande ges en förklaring till reglerna om offentlig upphandling och vem som är skyldig att 

upphandla, samt hur upphandlingsförfarandet ser ut. 

2.2 Vem är skyldig att upphandla? 

Enligt 2 kap. 13 § LOU avses med offentlig upphandling de åtgärder som vidtas av en 

upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, 

tjänster eller byggentreprenader. Alla statliga och kommunala myndigheter, det vill säga be-

slutande församlingar i kommun och landsting, offentligt styrda organ och sammanslut-

ningar av en eller flera myndigheter, samt församlingar eller ett eller flera organ, är så kal-

lade upphandlande myndigheter, 2 kap. 19 § LOU, och måste således tillämpa bestämmel-

serna om offentlig upphandling. Enligt doktrin omfattas all offentlig verksamhet som inte 

behöver drivas i konkurrens på affärsmässiga villkor av reglerna i LOU.36 

                                                
33 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 
34 C-380/98, p. 16 och 17. 
35 Konkurrensverkets hemsida: http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2120.aspx, 2013-03-16. 
36 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 55. 
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Tröskelvärdet för offentlig upphandling är för en statlig myndighet cirka 1 200 000 kronor, 

och för övriga upphandlande myndigheter cirka 1 900 000 kronor.37 Alla varor som hamnar 

under detta värde ska enligt EU-rätten inte upphandlas, utan de omfattas istället av med-

lemsländernas behörighet, artikel 7 det klassiska direktivet. Sverige är dock ett av de länder 

som valt att införa reglering av upphandling under gränsvärdet och av B-tjänster.38 Exem-

pel på B-tjänster är sjötransport, utbildningstjänster, juridiska tjänster och rekrytering och 

urval av personal, med undantag för anställningskontrakt, bilaga 3 LOU. Den nationella re-

gleringen av upphandling under tröskelvärdena samt för B-tjänster innebär att den upp-

handlande myndigheten är skyldig att upphandla för alla tjänster, men att för tjänster under 

tröskelvärdet eller för B-tjänster gäller ett så kallat förenklat förfarande, 15 kap. 3 § LOU. 

2.3 Upphandlingsförfarandet  

Inom den klassiska sektorn ska en upphandlande myndighet i första hand välja mellan ett 

öppet och ett selektivt förfarande. Ett förhandlat förfarande ska endast användas i undantags-

fall, 4 kap. 1 § LOU, och bortses därför från denna framställning. Med öppet förfarande avses 

ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud, 2 kap. 22 § LOU. Detta innebär att le-

verantörerna kan lämna anbud utan att först ansöka om att få delta i anbudsgivningen. Vid 

tillämpning av det öppna förfarandet ska upphandlande myndigheter skicka annonsen om 

upphandling för publicering i Europeiska unionens officiella tidning, EUT.39 Emellertid in-

nebär inte det faktum att det är fritt att lämna anbud att alla anbud som lämnas måste beak-

tas. I fall då den upphandlande myndigheten ställt krav på till exempel viss teknisk status 

för anbudsgivarna, måste de upprätthålla dessa krav i upphandlingen.40 

Selektivt förfarande avser ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, men 

endast de anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten att delta får 

lämna anbud, 2 kap. 16 § LOU. Detta innebär att det är fritt fram för intresserade leveran-

törer att anmäla sitt intresse för deltagande i anbudsgivandet, men att den upphandlande 

myndigheten sedan äger rätten att kontrollera de ansökande företagens förmåga att genom-

föra upphandlingen i fråga, och därefter inbjuda till anbudsgivning.41 

                                                
37 Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
38 Kap. 15 LOU. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 56-57. 
39 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 2:a upplagan, Jure Förslag AB, 2011, s. 139. 
40 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 139. 
41 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 126. 
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Arbetsgången inför en offentlig upphandling börjar med att myndigheten gör en behovsa-

nalys som sedan följs av en marknadsanalys.42 Utifrån underlaget från dessa analyser utarbe-

tas ett förfrågningsunderlag som ska innehålla de krav som ställs på leverantören samt spe-

cifikationerna på föremålet för upphandlingen. Enligt 2 kap. 8 § LOU är förfrågningsun-

derlaget ett underlag för det anbud som den upphandlande myndigheten tillhandahåller en 

leverantör. Till skillnad från en annons innehåller förfrågningsunderlaget ofta materiella 

krav, såsom en mer utvecklad beskrivning av föremålet för upphandlingen och krav på le-

verantören.43 

Det är viktigt att förfrågningsunderlaget är klart och tydligt, då materialet om det är otydligt 

eller innehåller bristfällig information, kan strida mot öppenhetsprincipen.44 Villkoren som 

ställs i förfrågningsunderlaget måste vara förenliga med bestämmelserna om den inre 

marknaden samt med de allmänna rättsprinciperna om likabehandling, icke-diskriminering, 

proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.45 Efter att annonstiden gått ut ska 

det göras ett urval av de inkomna anbuden. Urvalet av leverantörer och bedömningen av 

inkomna anbud utgör två olika delar av förfarandet för offentlig upphandling, vilket inne-

bär att utvärderingen av de inkomna anbuden ska ske efter det att leverantörens lämplighet 

har kontrollerats, artikel 44.1 det klassiska direktivet.46  

Vad gäller tilldelningen av kontrakt ska det först erinras om att enligt 10 kap. 2 § 1 st. 3 p. 

LOU får en leverantör uteslutas från att delta i upphandlingen om leverantören genom la-

gakraftvunnen dom är dömd för brott avseende till exempel yrkesutövningen. Den upp-

handlande myndigheten ska vid tilldelning av kontrakt anta antingen det anbud som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som innehåller det lägsta priset. Vid bedömningen 

av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska myndigheten ta hänsyn till 

olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, 12 kap. 1 § 1-2 st. LOU. Det 

görs sedan en bedömning av leverantörerna utifrån de leverantörkrav som ställts, varefter 

anbuden utvärderas och tilldelning av kontrakt sker.47 

EU-domstolen har stadgat att principen om likabehandling innebär en skyldighet att lämna 

insyn vid ett upphandlingsförfarande så att det kan garanteras att principen iakttas. Det åvi-

                                                
42 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 339. 
43 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 83. 
44 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 143. Se även kap. 1.4.3 om öppenhetsprincipen. 
45 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 160. Se även kap. 1.4.3 om de allmänna rättsprinciperna. 
46 Se även mål 31/87, Gebroeders Beentjes BV mot Nederländska staten, REG 1988, s. 4635, p. 15. 
47 Falk, Lag om offentligt upphandling – en kommentar, s. 339. 
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lar varje upphandlande myndighet att lämna insyn, och syftet med regeln är att garantera att 

det går att kontrollera att varje upphandlingsförfarande är opartiskt.48 Det konstaterats 

dessutom att ett kriterium som inte förenas med krav som möjliggör en verklig kontroll av 

att den information som lämnas av anbudsgivarna är korrekt, inte är förenlig med ett öppet 

och objektivt upphandlingsförfarande, och strider således mot principerna i unionsrätten 

om offentlig upphandling.49 

 

                                                
48 C-470/99, Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1)Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) 

ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH mot Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH. REG 2002, s. 
I-11617, p. 91-92. 

49 C-448/01, EVN AG och Wienstrom GmbH mot Republik Österreich, REG 2003, s. I-14527, p. 52. 
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3 Sociala krav vid offentlig upphandling 

3.1 Inledning 

Viljan att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling är inte primärt en strävan efter ökad 

samhällsekonomisk effektivitet, utan i stället dominerar jämlikhets- och rättvisemotivet, 

jämte en stark vilja att agera moraliskt och etiskt riktigt.50 Till exempel strävar många myn-

digheter efter att i samband med olika kontrakt ställa krav på att underleverantörer i tredje 

land lever upp till internationella konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. 

Vidare vill myndigheter ställa krav som syftar till att bryta utanförskap, genom att till exem-

pel låta långtidsarbetslösa ungdomar utgöra en viss del av arbetsstyrkan i samband med ent-

reprenadkontrakt. Genom att ställa denna typ av krav kan den offentliga myndigheten ut-

nyttja skattemedel på ett dubbelt effektivt sätt, och därtill föregå med gott exempel.51 

Kommissionen har angivit att begreppet social ansvarfull upphandling omfattar bland an-

nat följande aspekter: 

• Främjande av möjligheter till anställning, 

• främjande av anständiga arbetsförhållanden, 

• främjande av överensstämmelse med principerna om sociala rättigheter och arbets-

tagares rättigheter, 

• social integration och lika möjligheter, och 

• främjande av tillgänglighet för alla.52 

Vid ändringen av LOU år 2010 konstaterades att de upphandlande myndigheterna hade 

gott stöd av olika verktyg och vägledningar när det gäller att bestämma hur de ska integrera 

miljöhänsyn och sociala hänsyn i sina upphandlingar. Särskilt gällde denna bedömning mil-

jöfrågan, då Miljöstyrningsrådet, MSR, hade tagit fram upphandlingskriterier med förslag 

till miljökrav som kan användas vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 

                                                
50 SOU 2013:12, s. 393. 
51 SOU 2013:12, s. 476. 
52 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig 

upphandling (SEK(2010) 1258 slutlig), s. 7-9. 
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MSR har också tagit fram en vägledning beträffande sociala och etiska krav vid offentlig 

upphandling.53 

Enligt ingressen till det klassiska direktivet bör ingenting i direktivet hindra vidtagande eller 

genomförande av sådana åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och liv.54 

Detta tillsammans med det ovan sagda innebär att en upphandlande myndighet får ställa 

andra krav än av ren ekonomisk art vid en offentlig upphandling. Vad för krav, och på vil-

ket sätt ska redogöras för i det följande. 

3.2 Upphandlande myndighet bör beakta sociala hänsyn 

Enligt lagen bör en upphandlande myndighet beakta sociala hänsyn vid upphandling om 

upphandlingens art motiverar det, 1 kap. 9 § LOU. I propositionen diskuteras utformning-

en av denna lagregel, och framförallt det faktum att regeln är utformad som en ”bör-regel”. 

Det konstateras att lagstiftning inte ska användas för att ställa upp moraliska eller etiska 

uppföranderegler.55 Emellertid föreligger det enligt regeringen skäl att så kallade målsätt-

ningsstadganden får införas i upphandlingslagarna, då det skett en ökad betoning av sociala 

aspekter i unionsrätten och i Sveriges inställning i frågan. Det kan dock ej med hänvisning 

till 1 kap. 9 § LOU krävas att upphandlande myndigheter ska ställa sociala krav eller fram-

gångsrikt klandra en upphandling för att sådana krav inte ställs.56 

3.3 Sociala krav i upphandlingsprocessen 

3.3.1 Inledning 

En utgångspunkt vid offentlig upphandling är enligt ingressen till det klassiska direktivet att 

gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande anställningsvillkor och arbetarskydd, 

på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, ska tillämpas vid fullgörandet av ett offentligt 

kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överensstämmer med gemen-

skapsrätten.57 Den upphandlande myndigheten kan ha olika framgång med att ställa arbets-

rättsliga krav i en offentlig upphandling beroende på när i upphandlingen kraven ställs. Det 

                                                
53 Regeringens proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 270. Hädanefter prop. 

2009/10:180. För exempel se MSR:s hemsida: http://www.msr.se/sv/Upphandling/Socialt-ansvar/Sociala-
krav/, 2013-04-27. 

54 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 6. 
55 Prop. 2009/10:180, s. 271. 
56 Prop. 2009/10:180, s. 271-272. 
57 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 34. 
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ska i det följande redogöras för möjligheten att ställa dessa krav i en offentlig upphandlings 

olika skeenden.  

3.3.2 Uteslutandegrunder  

Enligt LOU finns det omständigheter som ska medföra att en leverantör utesluts från att 

delta i upphandlingen. En uteslutning förutsätter att det finns en lagakraftvunnen dom mot 

leverantören samt att den upphandlande myndigheten får kännedom om detta, 10 kap. 1 § 

LOU. Exempel på brott som kan medföra uteslutning är bestickning, bedrägeri och pen-

ningtvätt. Utöver dessa uteslutningsgrunder finns det även omständigheter som får medföra 

uteslutning av leverantör, 10 kap. 2 § LOU, de så kallade fakultativa diskvalificeringsgrun-

derna. En sådan grund är till exempel om leverantören är i konkurs eller under tvångsför-

valtning, om leverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkes-

utövningen eller om leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och 

den upphandlande myndigheten kan visa det, 10 kap. 2 § LOU. 

Det är upp till medlemsstaterna att definiera begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen och 

att avgöra om det är ett allvarligt fel i yrkesutövningen att underlåta att fullgöra vissa skyl-

digheter på det sociala området, då detta ännu inte är definierat i gemenskapsrätten eller 

rättspraxis.58 Frågan har diskuterats i ingressen till det klassiska direktivet, i tolkningsmed-

delande från kommissionen samt i propositionen till LOU. Enligt ingressen kan till exem-

pel överträdelse av miljölagstiftning eller konkurrenslagstiftning betraktas som brott mot 

yrkesutövningen. Vidare kan brister i likabehandling av kvinnor och män i fråga om an-

ställning, yrkesutbildning, befordran samt arbetsvillkor anses vara fel i yrkesutövningen.59 

Kommissionen menar att en upphandlande myndighet får utesluta en nationell anbudsgi-

vare om denne inte upprättat en jämställdhetsplan trots att skyldighet att göra det föreligger 

enligt den nationella lag i den medlemsstat där den upphandlande myndigheten finns.60 En-

ligt propositionen till LOU är 10 kap. 2 § 1 st. 3 p. LOU tillämplig på brott mot social lag-

                                                
58 Tolkningsmeddelande från kommissionen om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upp-

handling och möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling (KOM(2001) 566 slutlig, 
12.10.2001), s. 11. Hädanefter KOM(2001) 566 slutlig. Se även Statens offentliga utredning 2006:28, Nya 
upphandlingsregler 2, slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2004, 2006, s. 190. Hädanefter SOU 
2006:28. 

59 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 43. Se även rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om 
genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yr-
kesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 

60 KOM(2001) 566 slutlig, s. 11. 
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stiftning samt allvarliga fel i yrkesutövningen som rör sociala frågor, trots att bestämmelsen 

i svensk lag inte uttryckligen avser sociala hänsyn.61  

När det finns grund att utesluta en leverantör får denne lämna in bevis att så ej är fallet till 

den upphandlande myndigheten. Som bevis för att det inte finns grund att utesluta leveran-

tören ska den upphandlande myndigheten enligt lagen godkänna utdrag ur officiella register 

eller annan likvärdig handling, 10 kap. 3 § LOU. Denna förteckning är dock inte uttöm-

mande, utan den upphandlande myndigheten kan även begära andra bevis så länge de är 

ändamålsenliga.62 Emellertid tillåter de bevis som får begäras in för bedömning av leveran-

törens ekonomiska och finansiella kapacitet enligt 10 kap. 3 § LOU inte att sociala hänsyn 

tas.63 

3.3.3 Tekniska specifikationer  

Den upphandlande myndigheten kan definiera kontraktskraven genom att använda sig av 

tekniska specifikationer. De upprättade tekniska specifikationer bör tillåta att upphandling-

en öppnas upp för konkurrens, och anges så att anbudsgivare vet vad de krav som den 

upphandlande myndigheten fastställt omfattar.64 Enligt lagen bör specifikationerna be-

stämmas med hänsyn till samtliga användares behov och med hänsyn till kriterier avseende 

tillgänglighet för personer med funktionshinder. De tekniska specifikationerna ska ingå i 

annonsen, förfrågningsunderlaget eller de kompletterande handlingarna, 6 kap. 1 § LOU. 

Vid en upphandling kan de tekniska specifikationerna hänvisa till en viss standard som är 

en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad 

och kontinuerlig tillämpning, 6 kap. 2 § LOU.65 En standard är en frivilligt framtagen lös-

ning som tagits fram för att övervinna ett återkommande tekniskt problem.66  

En upphandlande myndighet får också ange de tekniska specifikationerna som prestanda- 

eller funktionskrav. Det framgår av lagen att miljökrav kan ingå i prestanda- eller funkt-

ionskraven, och att kraven ska vara utformade så föremålet för upphandlingen klart fram-

går, 6 kap. 3 § LOU. Vad gäller sociala krav ska det framhållas att eftersom alla tekniska 

                                                
61 Prop. 2009/10:180, s. 269. 
62 Mål 76/81, SA Transporoute et travaux mot Ministrére des travaux publics, REG 1982, s. 417, p. 9. Se 

även KOM(2001) 566 slutlig, s. 10. 
63 Mål 76/81, p. 9-10. Se även KOM(2001) 566 slutlig, s. 10. 
64 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 29. 
65 Se också bilaga 4 p. 2, LOU. 
66 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 240. 
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krav ska vara kopplade till upphandlingsföremålet, kan den upphandlande myndigheten 

endast ställa sociala krav som är kopplade till kontraktsföremålet.67 De tekniska kraven kan 

till exempel syfta till att garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet på byggarbetsplatsen, 

eller kan kraven röra sig om åtgärder för att förebygga olyckor i arbetet. Som exempel har 

skyltning, förvaring av farliga ämnen och produkter eller instruktioner för hur maskiner ska 

köras framlagts.68 

En myndighet som vill ställa miljökrav i de tekniska specifikationerna får föreskriva sär-

skilda miljöegenskaper, till exempel viss produktionsmetod, och/eller särskilda miljöeffek-

ter för grupper och varor. Vid sådan specifikation får myndigheten använda sig av lämpliga 

specifikationer som fastställts för miljömärken, till exempel det europeiska miljömärket, 6 

kap. 7 § LOU.69 Detta innebär att den upphandlande myndigheten ges en möjlighet att an-

vända detaljerade specifikationer avseende ett miljömärke, men att den inte får kräva ett 

miljömärke som sådant.70 De upphandlande myndigheterna ska nämligen godkänna alla 

andra lämpliga bevismedel, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren eller en prov-

ningsrapport från ett erkänt organ.71 Detta innebär att en upphandlande myndighet inte får 

ställa krav på ett visst miljömärke, utan den måste istället använda de detaljerade tekniska 

specifikationerna som fastställs för detta märke.72  

3.3.4 Urvalskriterier  

De leverantörer som inte uteslutits under de omständigheter som redovisas i kapitel 3.3.2, 

ska den upphandlande myndigheten kontrollera lämpligheten av, 11 kap. 1 § LOU. Ett ur-

valskriterium är ett kriterium som kan utvärderas och poängsättas, och det är därför inte 

nödvändigt att en leverantör uppfyller kriteriet till fullo.73 Ett urvalskriterium ställs för att 

bedöma anbudsgivarnas förmåga att utföra kontraktet, och syftet med kriterierna är att 

fastställa en viss miniminivå för leverantörernas ekonomiska samt tekniska och yrkesmäss-

                                                
67 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig 

upphandling, s. 33. Se även C-386/10, Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna, REG 
2012, p. 74. 

68 KOM(2001) 566 slutlig, s. 8. 
69 Se även ingressen till det klassiska direktivet, p. 29. 
70 C-368/10, p. 63. 
71 C-368/10, p. 65. 
72 C-368/10, p. 70. 
73 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 152-153. 
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iga kapacitet, 11 kap. 2 § LOU. Kriterierna används således som en så kallad prekvalifice-

ring innan inbjudan till anbudsgivning görs.74 

Så länge urvalskriterierna är förenliga med bestämmelserna i lagen och de allmänna rätts-

principerna samt att kraven är kopplade till kontraktsföremålet, 11 kap. 2 § LOU,75 är det 

upp till den upphandlande myndigheten att välja de urvalskriterier den själv vill tillämpa.76 

Enligt kommissionen måste dessa kriterier dock ligga inom området för teknisk, ekonomisk 

och finansiell kapacitet, då denna uppställning av kriterier i lagen är uttömmande och andra 

kriterier således inte kan anses vara förenliga med direktivet.77 Det är viktigt att kriteriet inte 

är snävt utformat så att endast en leverantör kan uppfylla det, ett sådant fall skulle strida 

mot likabehandlings- och proportionalitetsprincipen.78  

Vad gäller leverantörens tekniska kapacitet kan dock viss hänsyn till företagets ”sociala 

förmåga” tas, till exempel anbudsgivarens erfarenheter och yrkesmässiga färdigheter, om 

denna förmåga styrker företagets tekniska kapacitet att fullgöra det aktuella kontraktet.79 

Uppgifter som kan begäras in kan röra sig om att kontrollera företagets personalsamman-

sättning och ledning, teknisk utrustning och kvalitetssäkringssystem för att kunna försäkra 

sig om att företaget, mot bakgrund av personalens kvalifikationer och de resurser som står 

till förfogande, är i stånd att fullgöra kontraktet.80  

Ett urvalskriterium används således för att begränsa antalet leverantörer som bjuds in att 

lämna anbud, 11 kap. 3 § LOU. Det föregående visar att det finns små möjligheter att ställa 

arbetsrättsliga krav som ett urvalskriterium. Emellertid finns det enligt doktrin dock inget 

hinder mot att ett urvalskriterium istället ställs som ett utförandevillkor som ska vara upp-

fyllt när kontraktet verkställts.81  

3.3.5 Utförandevillkor 

Ett utförandevillkor är en förpliktelse som är kopplat till hur kontraktet ska utföras och 

som den som tilldelas kontraktet måste acceptera. Emellertid måste villkoret inte uppfyllas 

                                                
74 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 281. 
75 Se även Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 152 och KOM(2001) 566 slutlig, s. 12. 
76 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 152. 
77 KOM(2001) 566 slutlig, s. 9. Se även 11 kap. 7 och 10 §§ LOU. 
78 Se t.ex. C-234/03, p. 43. 
79 KOM(2001) 566 slutlig, s. 12-13. 
80 KOM(2001) 566 slutlig, s. 12. 
81 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 332. Se även kap. 3.3.5 om utförandevillkor. 
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för att leverantören ska kunna lämna ett anbud, utan det är i princip tillräckligt att leveran-

tören åtar sig att uppfylla kravet i den händelse att denne får kontraktet.82 

Det finns inga bestämmelser i det klassiska direktivet om hur en upphandlande myndighet 

kan fastställa villkor för hur kontraktet ska utföras. Emellertid fastställer kommissionen att 

sociala mål kan främjas genom att använda utförandevillkor om dessa står i överrensstäm-

melse med gemenskapsrätten och de inte har någon direkt eller indirekt diskriminerande ef-

fekt gentemot anbudsgivare från andra länder.83 

Utförandevillkoren måste framgå av annonsen eller meddelandet om upphandlingen, och 

de får inte vara förtäckta tekniska specifikationer eller vara relaterade till bedömningen av 

anbudsgivarens lämplighet på grundval av deras ekonomiska, finansiella eller tekniska kapa-

citet,84 det vill säga vara utformat som ett urvalskriterium85. Enligt kommissionen är det vik-

tigt att utförandet av offentliga kontrakt under alla omständigheter sker i överrensstäm-

melse med samtliga relevanta bestämmelser på det sociala området,86 och därför finns det 

en lång rad möjligheter att fastställa utförandevillkor av social karaktär.  

Exempel på utförandevillkor som godkänts av kommissionen är krav på att leverantören i 

samband med kontraktets utförande ska anställa arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller 

anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar.87  Även krav på att leverantören för utfö-

randet av kontraktet anställer ett större antal personer med funktionshinder än vad som 

krävs enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där kontraktet fullgörs eller i 

uppdragstagarens medlemsstat har godkänts som ett utförandevillkor den upphandlande 

myndigheten får kräva. Den upphandlande myndigheten kan även ställa krav på att leveran-

tören ska införa en mångfaldspolicy i fråga om ras och etniskt ursprung på arbetsplatsen 

med instruktioner till personer med ansvar för rekrytering, befordran och utbildning av 

personal.88   

Enligt 6 kap. 12 § 1 st. LOU får en upphandlande myndighet upplysa i förfrågningsun-

derlaget om vilka organ som kan lämna anbudssökande eller anbudsgivare information om 

bestämmelser om arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster och 
                                                
82 KOM(2001) 566 slutlig, s. 17. 
83 KOM(2001) 566 slutlig, s. 17. 
84 Mål 31/87, p. 28 och KOM(2001) 566 slutlig, s. 17. 
85 Se kap. 3.3.4. 
86 KOM(2001) 556 slutlig, s. 17. 
87 KOM(2001) 556 slutlig, s. 18. 
88 KOM(2001) 556 slutlig, s. 18. 
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byggentreprenader som ska omfattas av kontraktet. Om den upphandlande myndigheten 

lämnar sådana upplysningar måste denne begära att anbudssökande eller anbudsgivaren be-

kräftar att hänsyn har tagits till dessa bestämmelser om villkor vid utformningen av anbu-

det, 6 kap. 12 § 2 st. LOU. Enligt doktrin innebär detta att om möjligheten i första stycket 

utnyttjats av den upphandlande myndigheten, föreligger det en skyldighet att begära en be-

kräftelse på att leverantören har tagit hänsyn till de bestämmelser som omfattas av kontrak-

tet.89 Emellertid innebär det inte en skyldighet att faktiskt också respektera dessa bestäm-

melser.90 Genom denna regel förhindrar man leverantörer från att sänka nivåerna för an-

ställningsskydd så att de kan lämna ett lägre anbud.91 Vad gäller utförandet av varuupp-

handlingskontrakt förefaller det vara svårare att tillämpa utförandevillkor då klausuler som 

innebär krav på ändring av organisationen, strukturen eller policyn inom ett företag som är 

etablerat i en annan medlemsstat kan vara diskriminerande eller medföra oberättigade han-

delshinder.92  

En omvandling av ett villkor från ett urvalskriterium till ett utförandevillkor, innebär att om 

villkoret inte uppfylls när leverantören ska uppfylla kontraktet är det fråga om ett kon-

traktsbrott vilket ligger utanför upphandlingsprocessen.93 Det ska dock klargöras att det 

inte står den upphandlande myndigheten fritt fram att välja mellan dessa båda typer av krav 

och villkor. EU-domstolen har slagit fast att valet mellan att tillämpa utförandevillkor och 

urvalskriterier måste prövas mot proportionalitetsprincipen94, och om syftet med ett ur-

valskriterium lika gärna hade kunnat uppnås med ett utförandevillkor är kravet oproport-

ionerligt.95  

3.3.6 Särskilda kontraktsvillkor 

Vid upphandling kan upphandlaren ställa krav eller villkor som har att göra med anbudsgi-

varens förmåga att genomföra upphandlingskontraktet utifrån dennes ekonomiska samt 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet, 11 kap. 2 § LOU.96 Förutom dessa urvalskriterier har 

det länge ansetts finnas ett behov att få ställa andra krav som inte faller in under denna ka-

                                                
89 Nords lagkommentar i Karnov till 6 kap. 12 § 1 st. LOU. 
90 Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU, s. 33 
91 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig 

upphandling, s. 47. 
92 KOM(2001) 566 slutlig, s. 18. 
93 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 260. 
94 Se kap. 1.4.3 om proportionalitetsprincipen. 
95 C-234/03, p. 43, Se även Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 261. 
96 Se kap. 3.3.4. 
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tegori, och genom införandet av artikel 26 i det klassiska direktivet, en regel som återfinns i 

6 kap. 13 § LOU, ska denna lucka blivit fylld.97 

Enligt 6 kap. 13 § LOU får en upphandlande myndighet ställa särskilda sociala, miljömäss-

iga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras, vilka ska anges i annonsen eller i 

förfrågningsunderlaget. Villkoren utgör förpliktelser som leverantören måste uppfylla, vilket 

innebär att den upphandlande myndigheten redan i annonsen kan ställa krav på att leveran-

tören i sitt anbud bekräftar att denne accepterar villkoret.98 Då det i lagen anges att det ska 

vara villkor för hur kontraktet ska fullgöras, måste det enligt doktrin finnas en koppling 

mellan föremålet för upphandlingen och kravet.99 Ett krav som avser även andra delar av 

verksamheten skulle kunna stå i strid med proportionalitetsprincipen eftersom det inte har 

tillräcklig anknytning med det som upphandlas.100 Vidare får kravet inte strida mot icke-

diskrimineringsprincipen, och således inte ha någon direkt eller indirekt diskriminerande ef-

fekt gentemot anbudsgivare från andra medlemsstater.101 Om en leverantör uttryckligen 

förklarar att han inte ställer upp på ett kontraktsvillkor ska detta anbud förkastas.102 

Enligt propositionen till LOU är det svårt att med precision ange vilka sociala krav som är 

förenliga med gemenskapsrätten.103 Emellertid anges i ingressen till det klassiska direktivet 

att villkoren som tas in i annonsen eller förfrågningsunderlaget kan syfta till exempel till att 

främja yrkesutbildning på arbetsplatsen, främja anställning av personer som har särskilda 

svårigheter att komma in på arbetsmarknaden eller att bekämpa arbetslöshet. I kontraktet 

kan upphandlande myndighet inskriva en skyldighet att i samband med fullgörandet av 

kontraktet anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller 

ungdomar.104  

Konkurrensverket har i ett av sina beslut105 behandlat frågan om ett förfrågningsunderlag 

får innehålla särskilda villkor avseende kollektivavtal, där innebörden var att om leverantö-

ren inte tecknat svenskt kollektivavtal motsvarande villkor ändock skulle gälla. Genom en 

                                                
97 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 258. 
98 Nords lagkommentar i Karnov till 6 kap. 13 § LOU. 
99 Nords lagkommentar i Karnov till 6 kap. 13 § LOU. 
100 Regeringen proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 200. Hädanefter prop. 2006/07:128. 
101 Prop. 2006/07:128, s. 201. 
102 Nords lagkommentar i Karnov till 6 kap. 13 § LOU. 
103 Prop. 2006/07:128, s. 201. 
104 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 33. 
105 Konkurrensverkets beslut från den 15 april 2010, Dnr 259/2009. 
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analys av den så kallade Laval-domen106 drog Konkurrensverket slutsatsen att det i sam-

band med offentlig upphandling är möjligt att kräva att en tjänsteleverantör minst betalar 

minimilön, under förutsättning att denna minimilön är tydligt definierad i ett rikstäckande 

kollektivavtal. Däremot är villkor som innebär att ”kollektivavtal eller motsvarande villkor” 

ska uppfyllas inte förenliga med gällande rätt.107  

3.3.7 Tilldelningskriterier 

Vid tilldelning av kontrakt ska den upphandlande myndigheten antingen anta det anbud 

som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller det an-

bud som innehåller det lägsta priset, 12 kap. 1 § 1 st. LOU. Den grund för tilldelning som 

den upphandlande myndigheten kommer tillämpa ska anges i annonsen eller i förfråg-

ningsunderlaget, 3 st. När en upphandlande myndighet vill ställa krav på upphandlingen 

som går utanför endast krav på den billigaste produkten, ska myndigheten ta hänsyn till 

olika kriterier som är kopplade till kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, 

miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och 

tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd, 2 st. Denna lista är dock inte en uttöm-

mande uppräkning av kriterier som kan tillämpas.108 

Ingressen till det klassiska direktivet stadgar att för att garantera likabehandling bör tilldel-

ningskriterierna göra det möjligt att jämföra anbuden, för att komma fram till vilket anbud 

som har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris.109 Emellertid ska enligt EU-

domstolen dock artikel 36.1 a i direktiv 92/50/EEG110 (nuvarande artikel 51.1 a i det klas-

siska direktivet, motsvarande 12 kap. 1 § LOU) inte tolkas så att samtliga kriterier som den 

upphandlande myndigheten tillämpar för att fastställa det ekonomiska mest fördelaktiga 

anbudet vara av ren ekonomisk art. Det kan enligt domstolen inte uteslutas att faktorer 

som inte är av ren ekonomisk art kan påverka ett anbuds värde för den upphandlande 

myndigheten.111 I domen stadgar EU-domstolen att vid beslut om vilken anbudsgivare som 

lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, kan miljökriterier beaktas under förut-
                                                
106 C-341/05, Laval un Partneri LTD mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetare-

förbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007, s. I-11767. 
107 Konkurrensverkets beslut från den 15 april 2010, Dnr 259/2009. 
108 C-513/99, p. 54. 
109 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 46. 
110 Rådets direktiv 92/95/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphand-

ling av tjänster. 
111 C-513/99, Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) 

ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Triefbau GmbH mot Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH., REG 2002, s. 
I-11617, p. 55. 
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sättning att dessa har (1) ett samband med kontraktets föremål, (2) inte ger myndigheten en 

obegränsad valfrihet, (3) uttryckligen anges i kontraktsförhandlingarna eller i meddelandet 

om upphandlingen, och (4) är förenliga med grundläggande principer i gemenskapsrätten 

och särskilt icke- diskrimineringsprincipen.112 

Därtill fastställs i ingressen att den upphandlande myndigheten även får använda sig av till-

delningskriterier för att fastställa sociala krav som bland annat tillgodoser behov, vilka ska 

vara fastställda i specifikationerna för upphandlingen, hos särskilt missgynnande befolk-

ningsgrupper till vilka förmånstagarna/användarna av de byggentreprenader, varor och 

tjänster som är föremål för upphandlingen hör.113 Enligt EU-domstolen har den upphand-

lande myndigheten dock en större frihet än så att tillvarata sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling.114 Genom praxis har domstolen stadgat att det, trots att det inte uttryckligen 

nämns i artikel 53115 i det klassiska direktivet, det inte finns något principiellt hinder mot att 

använda ett tilldelningskriterium som innebär att en vara kommer från rättvis handel vid 

offentlig upphandling.116 EU-domstolen stödjer sitt ställningstagande på ingressen till det 

klassiska direktivet som förklarar innebörden av artikel 53.117 Genom tolkning av ingressen 

kommer EU-domstolen fram till att den upphandlande myndigheten kan välja ett tilldel-

ningskriterium som kan gälla även andra personer än användarna eller förmånstagarna av 

det som ska upphandlas.118 Ytterligare innebär inte det faktum att kriterierna ska vara kopp-

lade till kontraktsföremålet att de måste avse egenskaper hos varan som sådan, utan det 

klassiska direktivet utgör inte hinder för att den upphandlande myndigheten i en upphand-

ling av till exempel elleveranser använder sig av ett tilldelningskriterium som består i att den 

levererade elen ska produceras från förnybara energikällor.119  

Om anbudsgivaren inger ett anbud som är onormalt lågt kan detta vara ett tecken på att 

denne inte uppfyller sina arbetsrättsliga skyldigheter.120 Ett sådant anbud får förkastas efter 

det att anbudsgivaren har fått möjligheten att förklara sig, och den upphandlande myndig-

heten inte fått ett tillfredsställande svar genom denna, 12 kap. 3 § 1 st. LOU. Begäran om 

                                                
112 C-513/99, p. 64. 
113 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 46. 
114 Se C-368/10. 
115 Motsvarar 12 kap. 1 § LOU. 
116 C-368/10, p. 91. 
117 Se ingressen till det klassiska direktivet, p. 46. 
118 C-368/10, p. 85. 
119 C-368/10, p. 91. 
120 Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU, s. 50. 
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förklaring varför anbudet är onormalt lågt kan bland annat gälla om anbudsgivaren iakttar 

de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som gäller på den ort där kon-

traktet ska fullgöras, 12 kap. 3 § 2 st. 4 p. LOU. 

3.3.8 Sammanfattning 

Kritik har framhållits mot regeringens sätt att införa det klassiska direktivet i svensk lag-

stiftning.121 Enligt doktrin har LOU utformats för att ligga så nära direktiven som möjligt, 

och de myndigheter som vill använda sin upphandling för att främja något socialt syfte 

lämnas i ”stort sett i sticket”. Vidare ges i LOU ingen vägledning utöver vad som uttryckli-

gen står i direktiven för vad som är möjligt att ställa såsom sociala krav. De upphandlande 

myndigheterna får inte heller genom LOU någon uppmuntran eller något direkt åläggande 

att ställa sociala krav. Dessutom har den svenska lagstiftaren konsekvent valt ”får” när di-

rektivet gett medlemsstaterna möjlighet att välja mellan ”får” och ”ska”.122  

EU-domstolen har enligt doktrin illustrerat på ett nästan övertydligt sätt att möjligheterna 

att integrera sociala hänsyn i den offentliga upphandlingen är större än vad som ofta antas, 

men att det gäller att utforma kriterier och villkor på rätt sätt, så att de beaktar principerna 

om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet. Denna utgång är en logisk följd av 

att det klassiska direktivet reglerar hur en upphandling ska gå till, inte vad som ska köpas. 

Det kan dock vara bekvämt för en upphandlande myndighet att hålla sig till kommission-

ens rekommendationer123 om den vill vara säker på att inte på en process på halsen. Emel-

lertid rekommenderas i doktrin den upphandlande myndigheten att ta in en second opinion 

från upphandlingsexperter innan myndigheten beslutar sig att avstå från att ta sociala hän-

syn.124  

3.4 Andra bestämmelser på det sociala området som äger 
tillämpning vid offentlig upphandling 

3.4.1 Inledning 

Trots att det inte finns några uttryckliga bestämmelser om detta, ska utförandet av ett upp-

handlingskontrakt ske i överrensstämmelser med samtliga relevanta nationella, internation-

                                                
121 Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU. 
122 Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU, s. 47. 
123 T.ex. KOM(2001) 566 slutlig och Europeiska kommissionens Socialt ansvarsfull upphandling: En hand-

ledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling. 
124 Ahlberg, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig tidskrift, 2012:4, s. 

688-695, se s. 694-695. 
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ella eller gemenskapsrättsliga standarder, lagar och föreskrifter samt övriga förpliktelser 

som är bindande på det sociala området.125 Dessa skyldigheter ska anges i meddelandet om 

upphandling eller i förfrågningsunderlaget, 6 kap. 12 § 1 st. LOU. 

Vid nationell upphandling måste den upphandlande myndigheten, anbudsgivarna och leve-

rantörerna som ett minimum fullgöra alla skyldigheter vad gäller anställningsskydd och ar-

betsvillkor som följer gällande arbetsrättslagstiftning, praxis och/eller kollektivavtal, förut-

satt att dessa är förenliga med gemenskapens lagstiftning och de grundläggande principerna 

i denna. När det kommer till gränsöverskridande situationer kan gällande krav i mottagar-

landet som ska följas av leverantören, rättfärdigas genom reglerna om tvingande hänsyn till 

allmänintresset.126 

Sociala skyldigheter kan också följa av någon av Internationella arbetsorganisationens, ILO, 

konventioner127. ILO har fastställt grundläggande internationellt erkända arbetsstandarder 

på arbetsplatsen som gäller i sin helhet i medlemsländerna.128 Då det inte finns några tecken 

på att det finns en skyldighet att följa dessa enligt det klassiska direktivet,129 undantas dessa 

dock från den fortsatta utredningen.   

3.4.2 Fördraget 

Det har konstaterats att då de relevanta bestämmelserna på den offentliga upphandlingens 

område inte kan tillämpas om de inte är förenliga med gemenskapsrätten, det finns ett be-

hov att utreda vilka gränser och restriktioner som anges i gemenskapsrätten.130 Det följer av 

ingressen till det klassiska direktivet att bestämmelserna i direktivet ska tolkas i överrens-

stämmelse med principerna om fri rörlighet för varor, etableringsfriheten samt principen 

om frihet att tillhandahålla tjänster och de principer som följer därav, till exempel principen 

                                                
125 KOM(2001) 566 slutlig, s. 20. 
126 KOM(2001) 566 slutlig, s. 21. 
127 Dessa är konventionerna nr. 87 av den 9.7.1948 och nr. 98 av den 1.7.1949 (föreningsfrihet och skydd för 

organisationsrätten respektive tillämningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva för-
handlingsrätten); nr. 29 av den 28.6.1930 och nr. 105 av den 25.6.1957 (avskaffande av tvångsarbete); nr. 
111 av den 25.6.1958 (diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning); nr. 100 av den 29.6.1951 
(lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde); nr. 138 av den 26.6.1999 (om minimiålder för till-
träde till arbete) och nr. 182 av den 17.6.1999 (om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de 
värsta formerna av barnarbete). 

128 KOM(2001) 566, s. 20. 
129 Se ingressen till det klassiska direktivet, p. 34 och 43. Se också Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU, 

s. 38. Ett krav på att följa någon av ILO:s konventioner torde dock kunna ställas som ett utförandevillkor, 
men ej som en uteslutningsgrund, se Ahlberg. Bruun, Upphandling och arbete i EU, s. 45. 

130 KOM(2001) 566 slutlig, s. 22. Se också kap. 1.4.3 om de grundläggande EU-rättsliga principerna. 
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om likabehandling, principen om icke-diskriminering, principen om ömsesidigt erkän-

nande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen.131 

Enligt EU-domstolen innebär artikel 59 i EEG-fördraget av den 25 mars 1957 om upprät-

tandet av Europeiska gemenskapen (nuvarande artikel 49 FEUF) att det är nödvändigt att 

avskaffa all form av diskriminering på grund av nationalitet av ett tjänsteföretag som är eta-

blerat i en annan medlemsstat. Dessutom är det nödvändigt att avskaffa varje inskränkning 

som innebär att tjänster som tillhandahålls av ett tjänsteföretag som är etablerat i en annan 

medlemsstat förbjuds, hindras eller blir mindre attraktiva.132 Friheten att tillhandahålla 

tjänster är en grundläggande princip enligt artikel 56 FEUF, och kan endast inskränkas ge-

nom regleringar som är berättigade med tvingande hänsyn till allmänintresset och som är 

tillämpliga på alla personer och företag som utövar verksamhet i det land där tjänsten är 

tillhandahållen.133 I ett fall som rörde en medlemsstats vilja att kräva tillstånd för att få hyra 

ut arbetskraft inom landets gränser, konstaterade EU-domstolen att skyddet av arbetstagare 

kan vara ett tvingande krav av allmänintresse.134  

Enligt artikel 6 FEU ska unionen erkänna de rättigheter, friheter och principer som fast-

ställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 

2000, anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg, som ska ha samma rättsliga värde som 

fördragen. Stadgan fastställer bland annat att arbetstagarna på lämpliga nivåer ska garante-

ras rätt till information och samråd inom företaget, artikel 27, och att arbetstagare och ar-

betsgivare ska ha rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer, artikel 28. Vi-

dare skyddas genom stadgan arbetstagaren mot uppsägning utan saklig grund, artikel 30, 

och i övrig rättvisa arbetsförhållanden, artikel 31. Rättvisa arbetsförhållanden innebär att de 

ska vara hälsosamma, säkra och värdiga, samt att varje arbetstagare ska ha rätt till en be-

gränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och årlig betald se-

mester. Därjämte respekterar och erkänner unionen enligt artikel 34 rätten till tillgången till 

social trygghet och sociala förmåner som garanterar skydd i sådana fall som moderskap, 

                                                
131 Ingressen till det klassiska direktivet, p. 2. 
132 Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Brottmål mot Jean-Claude Arblade och Arblade & Fils SARL 

(C-369/96) och Bernard Leloup, Serge Leloup och Sofrage SARL (C-376/96), REG 1999, s. I-08453, p. 33. 
Se även däri till hänvisade mål. 

133 Se t.ex. C-180/89, Europeiska gemenskapernas kommission mot Italienska republiken, REG 1991, s. I-
00709, p. 17. 

134 Mål 279/80, Brottsmål mot Alfred John Webb, begäran om förhandsavgörande: Hoge Raad i Nederlän-
derna, REG 1981, s. 3305, p. 19. 
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sjukdom, olyckor i arbetet, omsorgsbehov eller ålderdom samt vid arbetslöshet i enlighet 

med närmare bestämmelser i unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis. 

3.4.3 Utstationering av arbetstagare och arbetstagares skydd vid 
överlåtelse av företag 

Vid offentlig upphandling med leverantör från ett annat land, och där denne ska utstation-

era arbetstagare i Sverige, kan frågor som hänförs till utstationeringsdirektivet135 upp-

komma. Genom lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, utstationeringslagen, har 

utstationeringsdirektivet införts i svensk rätt. Lagen gäller vid upphandling med leverantör 

som inte är hemmahörande i Sverige, och behandlar frågor om svenska arbetsrättsliga la-

gars tillämplighet i vissa situationer föranledda av sådan gränsöverskridande företagsamhet, 

1 §. Syftet med upphandlingsdirektivet är att samordna medlemsstaternas lagstiftning på ett 

sådant sätt att de bindande bestämmelserna av allmänt intresse blir likadana i hela gemen-

skapen. För den offentliga upphandlingen innebär direktivet en möjlighet att säkerställa att 

samma regler gäller för alla anbudsgivare. Dessutom är direktivet ett sätt att klargöra den 

rättsliga situationen när det gäller vilka faktorer som ska tas med i beräkningen vid utarbe-

tandet av anbuden.136 

Genom en uppräkning i 5-7 §§ utstationeringslagen stadgas de regler som arbetsgivaren 

måste tillämpa vid utstationering av arbetstagare till Sverige. Arbetsgivaren ska, oavsett vil-

ken lag som annars gäller på anställningsförhållandet, tillämpa bestämmelser i semesterla-

gen (1977:480), SemL, föräldraledighetslagen (1995:584), FLL, lag (2002:293) om förbud 

mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning samt diskrimineringslagen (2008:567). Vad gäller reglerna i SemL gäller de till-

lämpliga reglerna bland annat semesterdagar med semesterlön, 7 § SemL, och beräkningen 

av semesterlön i 16, 17 och 24 §§. Bestämmelserna som ska följas i FLL behandlar mam-

maledighet, 4 § och anställningsskydd och omplacering under föräldraledigheten, 16-21 §§. 

Enligt 5 § 2 st. utstationeringslagen gäller även bestämmelserna i arbetsmiljölagen 

(1977:1160) och arbetstidslagen (1982:673). Enligt utstationeringsdirektivet omfattas den 

hårda kärnan av skyddsvärda intressen av bestämmelser i lagar eller andra författningar, 

och/eller i kollektivavtal med allmän giltighet, som behandlar längsta arbetstid och kortaste 

vilotid; minsta antal betalda semesterdagar per år; minimilön, inbegripet övertidsersättning; 

                                                
135 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationerings av ar-

betstagare vid tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet). 
136 KOM(2001) 566 slutlig, s. 23. 
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villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av ar-

betskraft; säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen; skyddsåtgärder med hänsyn till ar-

bets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt 

för barn och unga, artikel 3.1. Härvid ska det dock noteras att Sverige saknar bestämmelser 

om minimilöner i lag,137 och detta istället regleras i kollektivavtal.138  

 

 

 

                                                
137 Se Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, 13:e upplagan, Norstedts Juridik AB, 2009, s. 195. 
138 Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/teman/utstationering/arbetsratt/, 16.04.2013. 
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4 Vilka arbetsrättsliga krav får den upphandlande 
myndigheten ställa? 

4.1 Inledning 

Av de föregående kapitlen kan slutsatsen dras att offentliga myndigheter inte kan tvingas att 

ställa sociala krav, och då inte heller arbetsrättsliga krav, vid offentlig upphandling. I de 

flesta fall är det dock inte en fråga om att tvinga myndigheter att ställa krav, utan krav är 

något som myndigheter ofta själva vill ställa för att på så sätt använda sin politiska och so-

ciala makt att påverka. Ett införande av en tvingande reglering med innebörden att en upp-

handlande myndigheten ska ställa sociala krav vid en offentlig upphandling, skulle göra att 

leverantörerna i sin tur blir tvungna att uppfylla ett sådant krav. Ett lagkrav skulle således 

inte vara betungande för den upphandlande myndigheten då denne ofta vill göra det som 

den anser är rätt för samhället. Trots detta är en reglering genom lag inte rätt väg att gå för 

att ge den upphandlande myndigheten chans att ställa sociala krav vid en upphandling. Ge-

nom vägledning i vilka krav som är tillåtna att ställa skulle den upphandlande myndighetens 

försiktighet att ställa sociala krav för att undvika att få upphandlingen klandrad i större ut-

sträckning undvikas.  

Vid offentlig upphandling måste den upphandlande myndigheten bjuda ut kontraktet till 

hela gemenskapen, men i realiteten torde oftast ett nationellt bolag tilldelas kontraktet då 

nationella bolag borde ha större ekonomiskt intresse att fullgöra det. Vid offentlig upp-

handling med endast nationella aktörer följer många arbetsrättsliga skyldigheter, utöver 

dem som följer av kontraktet, enligt nationell lag, praxis och kollektivavtal. Emellertid kan 

den upphandlande myndighet vilja ställa krav som hänför sig till området för arbetsrätten, 

till exempel att anställa långtidsarbetslösa. Vid gränsöverskridande situationer kan det upp-

komma situationer då den upphandlande myndigheten och leverantören inte har samma 

arbetsrättsliga synsätt, och myndigheten därför vill ställa specifika arbetsrättsliga krav. Detta 

gäller framförallt vid upphandling av tjänster eller byggentreprenader, men även vid upp-

handling av varor kan det finnas fall då den offentliga myndigheten vill vara medveten un-

der vilka omständigheter som den uppköpta varan blivit tillverkad på. Upphandlingsrätten 

genomsyras av EU-rätten och dess rättsprinciper, och oavsett vad den upphandlande myn-

digheten ställer för krav vid upphandling är utgångspunkten att de inte får strida mot de 

EU-rättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet 

etcetera.  



 

 
29 

Kritiken mot den svenska lagstiftarens sätt att införa det klassiska direktivet i svensk rätt 

kan ifrågasättas. Genom att använda texten från det klassiska direktivet kan den svenske 

rättstillämparen på ett klarare sätt ta nytta av all tillämplig EU-rätt, såsom EU-domstolens 

rättspraxis. Således torde denna lagstiftningsmodell vara tämligen lyckad på upphandlings-

området som är ett område som berör hela gemenskapen.   

Utredningen visar emellertid att det finns ett virrvarr av regler och olika tolkningssätt vad 

gäller möjligheten för en offentlig myndighet att ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig 

upphandling. Klart är att krav på kollektivavtal ej får ställas. Konkurrensverket har inte hel-

ler godkänt att kollektivavtalsliknande krav ställts på leverantör som inte är bunden av kol-

lektivavtal. Detta torde gå i riktlinje med den negativa föreningsrätten som innebär att det 

ej är tillåtet att göra påtryckningar på en arbetstagare för att få denne att ingå avtal med en 

fackförening.139  

Det är viktigt att hålla isär de olika faserna av upphandlingsförfarandet. De olika delarna i 

förfarandet genomsyras av olika regler och de gemenskapsrättsliga principerna kan ha olika 

verkan beroende när i processen de tillämpas, och således är det viktigt att veta när och hur 

krav får ställas under upphandlingsförfarandets olika faser. 

4.2 Uteslutandegrunder 

Vid kvalificeringen får den upphandlande myndigheten utesluta en leverantör som genom 

lagakraftvunnen dom är dömd för brott mot yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till 

allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta. Vad 

som ska avses med allvarliga fel i yrkesutövningen ligger på medlemsländerna att definiera. 

Härvid kan man ställa sig frågan om det står medlemsstaterna helt fritt, naturligtvis med 

beaktande av de gemenskapsrättsliga principerna, att definiera vad som ska avses såsom all-

varligt fel i yrkesutövningen. Som exempel på allvarliga fel i yrkesutövningen är diskrimine-

ring och jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om anställning, yrkesutbildning, be-

fordran samt arbetsvillkor. Även tidigare brott mot social lagstiftning och allvarliga fel i yr-

kesutövningen som rör sociala frågor har konstaterats vara grunder för att utesluta en leve-

rantör från upphandlingsförfarandet. Uteslutningsgrundernas förutsättning för att ta hän-

syn till leverantörens brott mot en arbetsrättslig fråga ska i det följande analyseras. 

                                                
139 Om den negativa föreningsrätten, se t.ex. AD 1998 nr. 17. 
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När det kommer till diskriminering på grund av kön, torde denna diskrimineringsgrund 

vara allmänt accepterad bland EU:s medlemsstater. Att inte diskriminera på grund av kön i 

fråga om anställning, yrkesutbildning, befordran samt arbetsvillkor följer av det klassiska di-

rektivet, och det torde därför inte uppstå tvivel kring att denna lagstiftning också följs av 

leverantören. Vid brott mot social lagstiftning ges den upphandlande myndigheten rätt att 

utesluta leverantör, och såsom brott mot social lagstiftning torde bland annat brott mot 

föräldrabalken (1949:381), socialtjänstlagen (2001:453) och socialförsäkringsbalken 

(2010:110) ingå. Dessa lagar behandlar dock ej frågor som berör arbetsförhållandet mellan 

leverantören och dess arbetstagare mer än att leverantören måste betala ut sjuklöner etce-

tera.  

För den upphandlande myndigheten kvarstår dock en möjlighet att utesluta anbudsgivare 

på grund av att denne begått allvarliga fel i yrkesutövningen som rör sociala frågor. Vad 

som ska tolkas som sociala frågor framgår inte av det granskade materialet. Olikt social lag-

stiftning torde sociala frågor hänföras till de mer sociala delarna i lagstiftningen, såsom till 

exempel frågor om anställningsskydd och saklig grund för uppsägning i lag (1982:80) om 

anställningsskydd, LAS. Detta torde i vart fall gälla för en nationell leverantör, vilket inne-

bär att en upphandlande myndighet kan utesluta en leverantör som brutit mot dessa regler. 

Vad gäller en internationell anbudsgivare är det dock svårare att dra en gräns härvid. Har 

denne begått brott mot en liknande lag såsom LAS, torde detta vara en godkänd grund att 

utesluta en leverantör på. Det ska dock klargöras att LAS är speciell för den svenska arbets-

rättsliga modellen, och att det således inte är säkert att alla länder har en lika stark lagstift-

ning som den i Sverige.  

4.3 Tekniska specifikationer 

När det är möjligt ska de tekniska specifikationerna utgå från varje användares behov. Kri-

terier som handlar om tillgänglighet för personer med funktionshinder nämns i lagen. Detta 

hänvisar till användaren av den upphandlande tjänsten eller varan, och således inte till för-

hållandet mellan leverantören och arbetstagaren för utförande av kontraktet. Vad gäller öv-

riga sociala krav måste dessa vara kopplade till kontraktsföremålet. Som exempel har krav 

som garanterar arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller åtgärder för att före-

bygga olyckor i arbetet nämnts. Dessa krav hänför sig till den arbetsmiljö som leverantören 

erbjuder sina anställda, och utöver krav på arbetsmiljön ger varken LOU, det klassiska di-
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rektivet eller övriga källor någon hint om att det finns andra möjligheter att ta sociala hän-

syn eller ställa arbetsrättsliga krav i de tekniska specifikationerna.  

Emellertid kan den upphandlande myndigheten använda sig av lämpliga specifikationer 

som fastställts för miljömärken, till exempel det europeiska miljömärket. Det framgår av di-

rektivet att det är endast är användning av specifikationer som härrör till miljömärken som 

får användas, och således får inte ett märke innehållande sociala krav användas. Emellertid 

ingår arbetsrättsliga krav i vissa miljömärken, till exempel innehåller Fairtrademärket krav 

på till exempel minimilöner och minimipris.140 

4.4 Urvalskriterier 

Det är inte nödvändigt att leverantören av ett upphandlingsföremål uppfyller ett urvalskri-

terium till fullo, således är det upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om leve-

rantören kan vara med vid anbudsgivningen även om denne inte uppfyllt urvalskriterierna. 

Upphandlaren får välja vilka kriterier denne anser är lämpliga, emellertid måste de vara för-

enliga med bestämmelser i lagen och de allmänna rättsprinciperna, samt kopplade till kon-

traktsföremålet. Därtill måste de ligga inom området för att kunna avgöra leverantörens 

tekniska, ekonomiska eller finansiella kapacitet att genomföra kontraktet. Även om dessa 

kriterier är uttömmande i lagen, och det således inte ges någon möjlighet för den upphand-

lande myndigheten att ställa sociala krav vid urvalet av leverantörer, kan en viss chans att se 

leverantörens sociala förmåga ändå finnas. Om den upphandlande myndigheten genom att 

kontrollera företagets personalsammansättning och ledning, teknisk utrustning och 

kvalitetssäkringssystem kan styrka leverantörens tekniska kapacitet att fullgöra det aktuella 

kontraktet, kan denna information enligt doktrin ge den upphandlande myndigheten en 

chans att se leverantörens sociala förmåga. Detta faktum innebär dock inte att hänsyn kan 

tas till den upphandlande myndighetens önskan att ta social hänsyn genom att ställa arbets-

rättsliga krav, eftersom den information som följer av information om företagets personal-

sammansättning och ledning, teknisk utrustning och kvalitetssäkringssystem inte gör att 

faktiska krav får ställas, utan endast att den upphandlande myndigheten får information om 

hur personalsammansättningen ser ut och om personalnivån till exempel är tillräcklig för 

att utföra tjänsten. 

                                                
140 Se Fairtrades hemsida: http://fairtrade.se/om-fairtrade/kriterier/, 2013-05-03. 
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Emellertid kan den upphandlande myndigheten ställa ett urvalskriterium som ett utföran-

devillkor istället. Ett utförandevillkor ger den upphandlande myndigheten större möjlighet 

att ställa arbetsrättsliga krav.141 Härvid kan man dock ställa sig frågan om det i dessa fall inte 

endast blir en fråga om en omformulering av ett villkor i kontraktet. Innebörden av villko-

ret är detsamma oavsett om det är ett urvalskriterium eller ett utförandekriterium. Skillna-

den torde ligga i att ett urvalskriterium innebär att leverantören kan vara med vid anbuds-

givningen även om denne inte uppfyller villkoret, medan vad gäller ett utförandevillkor 

detta är starkare kopplat till kontraktet och något som leverantören måste acceptera och 

uppfylla annars kan denne bli skyldig till kontraktsbrott. Då EU-domstolen slagit fast att 

det inte står den upphandlande myndigheten fritt att välja mellan ett urvalskriterium och ett 

utförandevillkor, borde enligt min mening en klarare gräns mellan vad som kan avse ett ur-

valskriterium respektive ett utförandekriterium önskas. 

4.5 Utförandevillkor 

Ett utförandevillkor ska anges i annonsen eller i meddelandet om upphandlingen. I annon-

sen kan den upphandlande myndigheten också hänvisa till de organ som kan svara på frå-

gor angående vilka bestämmelser om arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla 

vid utförandet av de tjänster som omfattas av kontraktet. Vid utnyttjande av denna be-

stämmelse måste leverantören visa att denne tagit hänsyn till dessa bestämmelser. Även om 

detta borde betyda att den upphandlande myndigheten härigenom ges en chans att ställa 

krav på de specifika arbetsvillkor som kommer att gälla vid utförandet av kontraktet, kan 

detta enligt det i uppsatsen framkomna inte betyder att det föreligger en skyldighet för leve-

rantören att acceptera dessa krav. Då ett utförandevillkor inte behöver uppfyllas för att le-

verantören ska kunna lämna anbud, utan det i princip är tillräckligt att denne endast accep-

terar villkoret och åtar sig att uppfylla det i händelse av att denne tilldelas kontraktet, måste 

detta emellertid leda till att om leverantören inte uppfyller det specifika arbetsvillkoret un-

der utförandet av kontraktet kan en upphandlande myndigheten hävda avtalsbrott.  

Den upphandlande myndigheten får vid upphandling ställa krav på att leverantören ska an-

ställa långtidsarbetslösa, anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar, införa en mång-

faldspolicy eller anställa ett större antal personer med funktionshinder vid fullgörandet av 

kontraktet. Det torde dock finnas fall då krav på att anställa långtidsarbetslösa strider mot 

proportionalitetsprincipen, då ett krav att anställa långtidsarbetslösa skulle kunna innebära 

                                                
141 Se kap. 4.5. 
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att leverantören måste säga upp sina arbetstagare på grund av arbetsbrist eftersom persona-

len är övertalig. Emellertid borde detta vara något som ligger i kommunens intresse och 

som de lägger pengar på i andra situationer än vid en upphandling. Möjligtvis kan en slut-

sats då göras att intressen som kommunen har, och är villig att lägga pengar och tid på, kan 

godkännas som ett utförandevillkor. För att göra det mer tydligt vilka sociala aktiviteter 

myndigheten redan lägger resurser på kan en PM eller ett policydokument inrättas. Kraven 

vid upphandlingen får dock inte strida mot de gemenskapsrättsliga principerna, även om 

det finns en viss möjlighet till detta om det är motiverade med hänsyn till det trängande 

allmänintresset eller är ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som efter-

strävas till det allmänna intresset. Diskussionen om vad som kan avse trängande hänsyn till 

allmänintresset lämnar jag dock härvid då uppsatsen inte ger tillräckligt med bakgrund för 

att diskutera frågan.  

4.6 Särskilda kontraktsvillkor 

Det måste enligt utredningen finnas en koppling mellan föremålet för upphandlingen och 

det särskilda sociala kravet som ställs. En sådan koppling torde ej finnas om den upphand-

lande myndigheten ställer ett krav på att leverantören till exempel ska ge sina anställda 

minst en ledig dag per vecka, då ett sådant krav inte är kopplat till föremålet för upphand-

lingen, utan istället till leverantörens arbetsledning. Vidare måste kravet vara proportioner-

ligt och endast avse den del av leverantörens verksamhet som omfattas av upphandlings-

föremålet. Således skulle ett krav på veckovila inte kunna tillämpas då detta skulle påverka 

hela leverantörens verksamhet, om än endast indirekt. 

Särskilda sociala villkor som är tillåtna är främjandet av utbildning på arbetsplatsen. Utbild-

ning av arbetstagare kan ses som en anställningsförmån, och frågan är då om andra lik-

nande anställningsförmåner skulle kunna vara ett tillåtet villkor vid en offentlig upphand-

ling. En sådan anställningsförmån skulle till exempel kunna vara en bonus för deltagande 

arbetstagare, för att minimilönerna i leverantörens hemland är så låga. Emellertid skiljer sig 

detta från det tillåtna villkoret att främja utbildning på arbetsplatsen då ett krav på bonus är 

ett krav på faktiska pengar, och inte ett krav på att göra något som i sig genererar en eko-

nomisk förlust. 

Kollektivavtal eller därmed liknande villkor har ej ansetts tillåtna. I de fall den upphand-

lande myndigheten väljer ut ett villkor som denne brinner för, och kan visa upp en PM eller 
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policy om detta, torde detta ge myndigheten rätt att använda sig av sådant villkor vid full-

görandet av upphandlingskontraktet.142  

4.7 Tilldelningskriterier 

Vid tilldelning av kontrakt undersöks vilket anbud som har det lägsta priset, eller vilket an-

bud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. När upphandlaren vill ställa andra krav än 

det billigaste priset, till exempel vissa arbetsrättsliga krav, ska denne titta på vilket anbud 

som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. EU-domstolen har konstaterat att det finns andra 

faktorer än de av ren ekonomisk art som kan påverka ett anbuds värde, vilka andra faktorer 

har domstolen dock inte klargjort. Två likvärdiga anbud i form av färdig produkt, kan skilja 

sig om den ena leverantören inte ger sina arbetstagare raster, men den andra gör det. För en 

upphandlande myndighet kan det vara viktigt att visa sitt avståndstagande mot leverantörer 

som har dåliga anställningsvillkor gentemot sina arbetstagare, och därför välja den leveran-

tör som har bättre arbetsvillkor, även om priset för detta anbud är något högre. Detta 

borde också gå i linje med det som EU-domstolen avser med andra faktorer än av ren eko-

nomisk art, nämligen en social art. Detta stöds även av det faktum att listan enligt lag på de 

kriterier som den upphandlande myndigheten ska ta ställning till vid en offentlig upphand-

ling inte är uttömmande. 

Detta resonemang stöds även av det faktum att EU-domstolen stadgat att ett tilldelnings-

kriterium inte bara behöver ta hänsyn till sociala krav som tillgodoser behov hos befolk-

ningsgrupper till vilka förmånstagarna till kontraktsföremålet hör, utan även får vara riktade 

för att tillgodose behov hos andra personer. Detta torde betyda att det även får tillgodose be-

hov hos de personer som utför tillverkningen av upphandlingsföremålet. Den upphand-

lande myndigheten får därför även använda ett tilldelningskriterium som innebär att en vara 

kommer från rättvis handel. Att ett tilldelningskriterium måste vara kopplat till kontrakts-

föremålet som sådant betyder dessutom inte att det måste avse egenskaper hos varan, utan 

det kan även innebära hur en viss vara produceras. Av detta följer att en upphandlande 

myndighet genom EU-domstolens dom ges en viss chans att ta sociala hänsyn som inte 

endast begränsas till förmånstagarna av den upphandlande tjänsten eller varan, samt att 

kravet i sig inte behöver ha en lika stark koppling till kontraktsföremålet som man förut 

trott, utan de kan även kopplas till sättet att producera varan. Av detta följer att den upphand-

lande myndigheten torde kunna ställa arbetsrättsliga krav som tilldelningskriterier så länge 

                                                
142 Se dock diskussionen i kap. 4.5. 
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de stämmer överens med de kriterier som EU-domstolen har ställt upp vad, visserligen, av-

ser miljökriterier. Tilldelningskriteriet ska (1) ha ett samband med kontraktets föremål eller i 

vart fall kopplas till sättet varan produceras, (2) inte ge myndigheten en obegränsad valfri-

het, (3) uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling, och 

(4) vara förenliga med de grundläggande principerna i gemenskapsrätten, särskilt icke-

diskrimineringsprincipen.  

4.8 Andra bestämmelser på det sociala området som äger 
tillämpning vid offentlig upphandling 

Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna fastställer visa rättigheter för 

arbetstagarna, bland annat att de ska ha rätt att förhandla och att ingå kollektivavtal, samt 

att de har rätt till dygnsvila och betald semester. Dessa stadganden är miniminivåer, och vill 

den upphandlande myndigheten ställa längre gående arbetsrättsliga krav, kan denne endast 

göra det inom den ram som framkommit av det föregående. 

Om den upphandlande myndigheten vill att LAS regler om till exempel uppsägningstider 

för arbetstagarna ska vara tillämpliga vid fullgörandet av kontraktet, är detta något som i ett 

kontrakt med en nationell leverantör inte behöver tas upp till förhandling, utan detta följer 

av svensk lagstiftning. Om detta krav ändock tas upp i meddelandet om upphandlingen, 

kan detta anses diskriminerande mot icke-nationella leverantörer, då det skulle kunna gynna 

nationella leverantörer eftersom de i all sin verksamhet måste följa dessa regler. EU-

domstolen har i ett fall som rörde en medlemsstats vilja att kräva tillstånd för att få hyra ut 

arbetskraft inom landets gränser erkänt skyddet av arbetstagare som ett tvingande krav av 

allmänintresse. Detta visar att EU-domstolen ser skyddet av arbetstagaren som mycket vik-

tigt, emellertid kan inte några slutsatser om att längre gående arbets- eller anställningsvillkor 

än de som kommer utav den nationella lagen kan avtalas in i upphandlingskontraktet dras 

utav detta.  

Vad gäller utstationeringslagen kan det genom denna framställning inte ges en klar analys 

av vad som gäller i förhållandet mellan den utstationerade arbetstagaren och leverantören. 

Emellertid kan det uppmärksammas att vid offentlig upphandling där en utländsk leveran-

tör ska utstationera arbetstagare i Sverige, gäller svenska lagar i arbetsförhållandet mellan 

leverantören och dess arbetstagare. Detta innebär att alla arbetstagare som arbetar inom 

landets gränser, oberoende av om de har en nationell eller internationell arbetsgivare, är 

skyddade av Sveriges arbetsrättsliga lagar.  
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4.9 Avslutande kommentarer och slutsats 

Av uppsatsen följer att det endast finns ett fåtal möjligheter för den upphandlande myn-

digheten att ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upphandling. Det är viktigt att hålla 

isär de olika faserna av upphandlingsförfarandet då möjligheten att ställa krav varierar när i 

upphandlingsförfarandet de ställs. Den största möjligheten att ställa arbetsrättsliga krav fö-

religger om kraven ställs såsom ett tilldelningskriterium, då EU-domstolen har klargjort att 

sociala krav får ställas för att tillgodose behov hos personer. Detta innebär troligen att så länge 

ett behov hos personer tillgodoses, oberoende av om det tillgodoser behov hos förmånsta-

garna av upphandlingsföremålet eller hos personer som ska utföra kontraktet, får den upp-

handlande myndigheten ställa sociala krav. Ett arbetsrättsligt krav torde således få ställas så 

länge detta tillgodoser ett behov hos arbetstagarna som ska tillverka eller utföra upphand-

lingsföremålet. Detta styrks ytterligare av det faktum att ett tilldelningskriterium inte behö-

ver vara kopplat till upphandlingsföremålet som sådant, utan det kan vara kopplat till hur 

en viss tjänst produceras, vilket således innebär att det kan vara kopplat till behov hos ar-

betstagarna till den producerade tjänsten eller varan. 

Det finns även en möjlighet att utesluta en nationell leverantör från den offentliga upp-

handlingen om denna brutit mot de sociala reglerna i LAS, till exempel reglerna om saklig 

grund för uppsägning. Vad gäller en internationell leverantör torde denna kunna uteslutas 

om denne brutit mot liknande bestämmelser i sitt hemland. Som utförandevillkor får en 

upphandlande myndighet ställa krav på att leverantören ska följa vissa bestämmelser om 

arbetsvillkor och om arbetarskydd vid utförandet av kontraktet. Även om det inte får ställas 

krav att leverantören uppfyller dessa vid tillfället för kontraktets tilldelning, måste emeller-

tid leverantören följa dessa bestämmelser under tiden för utförandet av kontraktet. Om be-

stämmelserna inte följs, kan leverantören bli skyldig till avtalsbrott.  

I uppsatsen framkommer också att möjligheten att ta hänsyn till arbetsmiljön vid produkt-

ionen av upphandlingsföremålet i regel är större än möjligheten att ta hänsyn till andra ar-

betsrättsliga krav. Till exempel kan krav som garanterar arbetstagares hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen ställas i de tekniska specifikationerna. Sammantaget följer således av det 

framkomna i uppsatsen att möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upp-

handling är svåra att klart avgränsa, och om den upphandlande myndigheten väljer att ställa 

sådana krav är det viktigt att den följer de EU-rättsliga principerna. 
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5 Förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv 

5.1 Bakgrunden och syftet till förslaget 

Det betonas i Europa 2020-strategin att den offentliga upphandlingspolitiken måste garan-

tera att offentliga medel används så effektivt som möjligt och att marknaderna för offentlig 

upphandling är öppna över hela EU.143 Den offentlig upphandling spelar en viktig roll i 

Europa 2020-strategin som ett av de marknadsbaserade instrument som ska användas för 

att uppnå strategins mål. Således behöver den befintliga lagstiftningen på den offentliga 

upphandlingens område ses över och moderniseras så att den blir bättre lämpad att hantera 

den föränderliga politiska, sociala och ekonomiska situationen.144 Syftet med det nya försla-

get till klassiskt upphandlingsdirektiv är följaktligen att de upphandlande myndigheter ska 

ges större möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhäl-

leliga mål, bland annat ökad tillgänglighet för individer med olika funktionshinder, främ-

jande av sysselsättning och social integration.145 

Enligt förslaget till nytt upphandlingsdirektiv har många företag ställt sig negativa till idén 

om att använda offentlig upphandling till stöd för andra politiska mål, till exempel genom 

att ställa sociala krav. Andra berörda, framförallt det civila samhällets organisationer, har 

emellertid varit starkt positiva till en sådan strategisk användning av principerna för offent-

lig upphandling.146  

I samband med delbetänkandet framhöll remissinstanserna vikten av ökad vägledning på 

området för upphandlingsstödjande åtgärder när det gäller sociala hänsyn. Bakgrunden sägs 

vara den osäkerhet som råder hos intressenterna om vilka sociala krav som får ställas i 

samband med offentlig upphandling,147 och som fått till följd en överdriven försiktighet hos 

svenska myndigheter att ställa sociala krav.148  

Om förslaget godkänns kommer det ersätta det klassiska direktivet samt försörjningsdirek-

tivet som de centrala rättsakterna i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling.149 De före-

                                                
143 Meddelande från kommissionen, Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 

(Kom(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010), s. 26. Hädanefter Europa 2020-strategin. 
144 KOM(2011) 896 slutlig, s. 2. 
145 SOU 2013:12, s. 475. 
146 KOM(2011) 896 slutlig, s. 5. 
147 SOU 2013:12, s. 480. 
148 Se t.ex. Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU, s. 12 och SOU 2013:12, s. 480. 
149 KOM(2011) 896 slutlig, s. 3. 
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slagna upphandlingsdirektiven förväntas skapa väsentligt ökad tydlighet om vilka sociala 

hänsyn som kan beaktas. 150 Enligt förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv ska med-

lemsstaterna senast den 30 juni 2014 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa det nya direktivet.151  

5.2 De föreslagna förändringarna 

5.2.1 Inledning 

I ingressen till förslaget till nytt upphandlingsdirektiv går att läsa att det med hänsyn till de 

stora skillnaderna mellan olika sektorer och marknader inte vore lämpligt att fastställa all-

männa obligatoriska krav för social upphandling. Istället ska man fortsätta med utveckling-

en av gemensamma metoder för beräkning av livscykelkostnader152 och låta sektorslagstift-

ningen fastställa obligatoriska mål med hänsyn till den särskilda politiken för den berörda 

sektorn och de villkor som råder där. 153 

5.2.2 Mer stöd vad gäller vilka sociala krav en upphandlande myndighet 
kan ställa 

Då de sociala krav som ställs vid upphandling av de upphandlande myndigheterna i övriga 

nordiska länderna till stor del överensstämmer med de krav som svenska myndigheter stäl-

ler, bör Sverige enligt Upphandlingsutredningen ta initiativ till ett närmare nordiskt samar-

bete kring utvecklingen av kriterier för sociala hänsyn inom den offentliga upphandlingen. 

Utredningen framhäver att det optimala skulle vara om en sådan samverkan genomfördes 

på EU-nivå, men att EU-kommissionen hittills har visat ett begränsat intresse för ett sådant 

samarbete.154 Därför föreslår Upphandlingsutredningen en sammanhållen kriterieverksam-

het på det sociala området utformad i nordisk samverkan. En sådan skulle ge många förde-

lar, inte minst kostnadsmässigt, jämfört med om varje upphandlande myndighet skulle ut-

veckla sina egna kriterier.155 Kriterier som genom en sådan verksamhet skulle förtydligas är 

bland andra möjligheten att ställa etiska krav, tillgänglighetskrav, antidiskrimineringsklausu-

                                                
150 SOU 2013:12, s. 483. 
151 Art. 92.1 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
152 Se kap. 5.2.5. 
153 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 39. 
154 SOU 2013:12, s. 500. 
155 SOU 2013:12, s. 483-484. 
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ler, inhemska arbetsmiljökrav, krav på att främja sysselsättningen samt krav på villkor i nivå 

med svenska kollektivavtal.156 

För att genomföra arbetet med att ta fram kriterierna föreslår Upphandlingsutredningen att 

nytta tas av MSR:s arbete med att ta fram miljökriterier, vilka redan används vid offentlig 

upphandling.157 MSR har en väl fungerande process med att ta fram miljökriterier, och såle-

des finns det enligt Upphandlingsutredningen starka skäl för att dra nytta av MSR:s erfa-

renheter när nationella kriterier på det sociala området ska utvecklas. Genom att represen-

tanter från olika intressegrupper inbjuds att delta skulle de sociala kriterierna utvecklas i en 

konsensusprocess, som skulle innebära att expertgrupper, bestående av intressenter för 

forskning, näringsliv, intresseorganisationer och offentlig sektor, utvecklar krav på tre ni-

våer: bas, avancerad och spjutspetsnivå. Som underlag till kriteriearbetet skulle en förstudie 

utarbetas som bland annat innehåller en analys av sociala aspekter och befintliga standarder 

samt aktuell lagstiftning. Innan kriterierna publiceras skulle det genomföras en remissrunda 

till en bred intressentkrets för att få ytterligare synpunkter på de förslag till kriterier som ut-

vecklats. Efter remissrundan skulle en extern revision genomföras. Ett tecken på MSR:s 

framgång med kriterieverksamheten är enligt upphandlingsutredningen att det sällan före-

kommer överprövningar av upphandlingar vari MSR:s kriterier används. Enligt utredningen 

skiljer sig dock sociala hänsyn från miljöhänsyn då de inte måste vila på samma gemen-

samma branschmässiga grund som är naturligt vid utvecklandet av miljökriterier. Normalt 

är sociala hänsyn inte heller produktspecifika och verksamheten kan därför bedrivas i mer 

generella förtecken. Verksamheten kommer enligt Upphandlingsutredningen inbegripa ak-

törer från en rad olika området, såsom från näringslivet, Arbetsmiljöverket, Försäkringskas-

san, funktionshinderorganisationer, fackförbund med flera.158 

Idag finns det inte någon allmän etablerad eller efterfrågad utbildning för upphandlare, och 

således finns det enligt Upphandlingsstödsutredningen ett behov av information och väg-

ledning som är anpassat till upphandlare med förhållandevis ”basala kunskaper”.159 Upp-

handlingsutredningen stödjer därför det förslag till ett Upphandlingsråd som Upphand-

lingsstödsutredningen föreslagit.160 Rådet skulle enligt Upphandlingsutredningen ge ett vär-

defullt bidrag till kriterieverksamheten avseende sociala hänsyn, men också rent allmänt av-

                                                
156 SOU 2013:12, s. 484-491. 
157 SOU 2013:12, s. 492. 
158 SOU 2013:12, s. 492. 
159 SOU 2012:32, s. 149-150. 
160 SOU 2013:12, s. 493. Se även SOU 2012:32. 
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seende socialt ansvarfull offentlig upphandling.161 Upphandlingsrådet skulle vara knutet till 

det samordnande upphandlingsstödet,162 och ge råd i frågor av principiell art och i åter-

kommande frågor av allmänt intresse. 163 Enligt förslaget ska rådets medlemmar utgöras av 

personer med erfarenhet av sakkunskap i upphandlingsfrågor.164  

5.2.3 Uteslutandegrunder och urvalskriterier 

Vad gäller uteslutandegrunder får i de fall den upphandlande myndigheten får kännedom 

om att anbudsgivaren har gjort en överträdelse av skyldigheter som är fastställda i unionens 

lagstiftning på det social- och arbetsrättsliga området, myndigheten utesluta denne anbuds-

givare från deltagande i den offentliga upphandlingen.165 Trots att det föreligger skäliga or-

saker till uteslutning får anbudsgivaren i en sådan situation lämna bevis till den upphand-

lande myndigheten som visar anbudsgivarens tillförlitlighet.166 

När den upphandlande myndigheten fastställer villkor för deltagande, så kallade urvalskrite-

rier, kan myndigheten inte fastställa andra krav än krav avseende behörigheten att utöva yr-

kesverksamheten i fråga, den ekonomiska och finansiella ställningen, samt teknisk och yr-

kesmässig kunskap.167 Vad gäller behörigheten att utöva yrkesverksamhet får den upphand-

lande myndigheten kräva att leverantören ska vara ansluten till ett yrkes- eller branschregis-

ter som finns i den medlemsstat vari denne är etablerad.168 För svenska leverantörer innebär 

detta att en upphandlande myndighet kan ställa krav på att leverantörerna ska vara registre-

rade i aktiebolags-, handelsbolags – eller föreningsregistren.169 Vidare ska eventuella villkor 

för deltagande begränsas till sådana villkor som är lämpliga för att se till att anbudsgivaren 

har den rättsliga och finansiella förmågan samt att denne besitter den kommersiella och 

tekniska kunskap som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Kraven måste 

dessutom ha ett samband med och vara strikt proportionerliga till kontraktsföremålet.170  

I ingressen till förslag till nytt upphandlingsdirektiv framförs att kravet att lägga fram intyg 

eller andra handlingar avseende uteslutnings- eller urvalskriterier medför en administrativ 
                                                
161 SOU 2013:12, s. 493. 
162 SOU 2012:32, s. 170. 
163 SOU 2012:32, s. 172. 
164 SOU 2012:32, s. 170. 
165 Art. 55.3.a förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
166 Art. 55.4 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
167 Art. 56.1 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv.  
168 Art. 56.2 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
169 Bilaga XII förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
170 Art. 56.1 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
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börda, inte minst för små och medelstora företag, vilken är ett stort hinder för dessas delta-

gande i en offentlig upphandling.171 Således kan en begränsning av sådana krav leda till en 

betydande förenkling som både leverantören och den upphandlande myndigheten kan 

vinna på. Därför ska den anbudsgivare som tilldelas kontraktet tillhandahålla den upphand-

lande myndigheten relevanta bevis, och den anbudsgivare som inte kan tillhandahålla såd-

ana bevis, har den upphandlande myndigheten ingen skyldighet att teckna kontrakt med. 

Ett ytterligare steg i förenklingen kan enligt ingressen uppnås genom standardiserade do-

kument som alla aktörer bör uppmuntras att använda och som bör erkännas av alla upp-

handlande myndigheter och övriga ekonomiska aktörer.172  

5.2.4 Tekniska specifikationer 

En upphandlande myndighet som vill köpa byggentreprenader, varor eller tjänster med sär-

skilda miljömässiga, sociala eller andra egenskaper bör enligt förslaget till nytt upphand-

lingsdirektiv kunna hänvisa till särskilda märken. Som exempel nämns det europeiska mil-

jömärket, (multi)nationella miljömärket eller andra märken, förutsatt att märkeskraven har 

ett samband med upphandlingsföremålet, såsom beskrivningen av produkten och dess pre-

sentation. Vid användande av ett miljömärke är det viktigt att miljömärket är tillgängligt för 

alla berörda parter, samt att kraven utformas och antas på grundval av objektiva och kon-

trollerbara kriterier genom ett förfarande där alla berörda parter kan delta.173  

Vidare stadgas obligatoriska sociala hänsyn i förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 

Bestämmelserna innebär att när kontraktsföremålet ska användas av personer, vare sig det 

är av allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, ska de tekniska speci-

fikationerna fastställas för att ta hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för funktions-

hindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.174 

5.2.5 Tilldelningskriterier 

Enligt förslaget till nytt upphandlingsdirektiv får den upphandlande myndigheten besluta 

att inte tilldela ett kontrakt till den anbudsgivare som lämnar in det mest fördelaktiga anbu-

det om denne inte fastställt att anbudet uppfyller de skyldigheter som unionen har fastställt 

                                                
171 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 33. 
172 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 33. Om detta går inget att finna i den 

svenska SOU:n på området, se SOU 2013:12. 
173 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 28. 
174 Art. 40 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. Se även SOU 2012:32, s. 220 not 37. 
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på det social- och arbetsrättsliga området.175 Vidare bör den upphandlande myndigheten få 

lov att hänvisa till en bestämd produktionsprocess, det vill säga ett bestämt sätt att tillhan-

dahålla tjänster eller en bestämd process för något annat stadium av en produkts eller 

tjänsts livscykel, så länge dessa är kopplade till kontraktet.176 Hänvisningen ska ske i de tek-

niska specifikationerna eller i tilldelningskriterierna.  

Som ett led i att bättre integrera sociala hänsyn i offentlig upphandling kan den upphand-

lande myndigheten även tillåtas att ta med de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsegen-

skaperna avseende arbetsvillkor i tilldelningskriterierna.177 Arbetsvillkoren i tilldelningskrite-

rierna ska gälla för de personer som direkt deltar i den berörda produktionsprocessen eller i 

tillhandahållandet av den berörda tjänsten, och får endast avse hälsoskydd eller främjandet 

av social integration för missgynnade personer eller medlemmar i sårbara grupper bland de 

personer som fått i uppdrag att fullgöra kontraktet. Sådana tilldelningskriterier bör i alla av-

seenden begränsas till egenskaper som har omedelbara konsekvenser för personalen i deras 

arbetsmiljö. I ingressen stadgas även att sådana tilldelningskriterier bör tillämpas i enlighet 

med utstationeringsdirektivet och på ett sätt som inte direkt eller indirekt diskriminerar 

ekonomiska aktörer från andra medlemsstater eller från tredjeländer som är parter till avta-

let.178 

Vid tilldelning av kontrakt ska den offentliga upphandlaren även få en möjlighet att genom 

användande av en så kallad livscykelkostnad bygga sitt beslut på tilldelning av upphand-

lingskontraktet.179 Metoden får användas när den upphandlande myndigheten ska be-

stämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och den lägsta kostnaden.180 Livscykel-

kostnader är kostnader för alla stadier av en produkts existens eller kostnader under till-

handahållandet av en byggentreprenad eller tjänst, från råvaruanskaffning eller framställan-

det av resurser till bortskaffande, röjning och avslutande. Till livscykelkostnader räknas inte 

endast direkta monetära kostnader, utan även externa miljökostnader om dessa kan beräk-

nas i ekonomiska termer och styrkas.181 Genom att främja användningen och utvecklingen 

                                                
175 Art. 54.2 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. 
176 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 41. 
177 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 41. 
178 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 41. 
179 Art. 66.1 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. Se även KOM(2011) 896 slutlig, s. 11. 
180 Art. 66.1 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. Se även ingressen till förslag om nytt klassiskt 

upphandlingsdirektiv, p. 40. Förslaget föreslår också att vid tilldelning ska man kolla på den lägsta kostna-
den istället för det lägsta priset, se t.ex. SOU 2013:12 s. 460. 

181 Art. 67.1 förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. Se även KOM(2011) 896 slutlig, s. 11. 
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av europeiska metoder för beräkning av livscykelkostnader kan dessutom användningen av 

offentlig upphandling till förmån för en hållbar tillväxt ytterligare styrkas.182 I Upphand-

lingsutredningen uppmärksammas dock vissa av de svårigheter som kan uppkomma vid be-

räknande av livscykelkostnaden, till exempel kan svårigheter med att räkna på de externa 

miljökostnaderna samt valet av diskonteringsränta uppkomma.183  

 

                                                
182 Ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, p. 39.  
183 SOU 2013:12, s. 463-467. 
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6 Möjligheten att beakta arbetsrättsliga krav enligt 
förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektivet 

6.1 Inledning 

Många företag, det vill säga leverantörerna av de upphandlade föremålen, har ställt sig ne-

gativa till idén om att använda offentlig upphandling för att uppnå sociala mål. Till skillnad 

från företagen har samhällets civila organisationer, till exempel fackförbund, ställt sig posi-

tiva till att låta den offentliga upphandlingen innefatta sociala hänsyn för att påverka sam-

hället. Liksom företagens negativism inte är så svår att förstå, eftersom det är dessa som 

måste anpassa sin verksamhet efter kraven, är inte heller det civila samhällets organisation-

ers positivism svår att förstå då dessa redan jobbar för en social utveckling av samhället. 

Det är inte heller det civila samhällets organisationer som drabbas av kraven, utan de bär i 

realiteten endast frukten av dem utan att lägga ner någon möda för att uppnå resultaten. 

De upphandlande myndigheterna har enligt doktrin intagit en överdriven försiktighet vad 

gäller försöken att ställa sociala krav vid offentlig upphandling. Detta beror troligen på det 

faktum att de upphandlande myndigheterna inte vet vilka krav de får ställa, eller i vilken 

omfattning de får ställa krav, och de vill således undvika att krav som ej får ställas vid upp-

handling ändock ställs. Att ge de upphandlande myndigheterna stöd vad gäller rätten att 

ställa krav skulle kunna leda till att myndigheterna i större utsträckning vågar ställa krav, då 

de kan hänvisa till stödet i de fall det uppkommer fråga om kravet är tillåtet eller ej.184 

Förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv förväntas enligt Upphandlingsutredningen 

skapa en väsentligt ökad tydlighet om vilka sociala hänsyn som kan beaktas vid en offentlig 

upphandling. Detta kapitel ska visa om så kommer att ske och om den upphandlande myn-

digheten på så vis ges större möjlighet att ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upp-

handling. 

6.2 Mer stöd vad gäller vilka krav en upphandlande myndighet 
kan ställa 

Upphandlingsutredningen har föreslagit en sammanhållen kriterieverksamhet vari det bland 

annat skulle finnas krav i nivå med svenska kollektivavtal. Då MSR är framgångsrik i sin 

nuvarande kriterieverksamhet med att fastställa miljökrav för offentlig upphandling, skulle 

MSR enligt Upphandlingsutredningen på samma sätt ha möjlighet att utveckla sociala krite-

                                                
184 Se kap. 6.2. 
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rier. Emellertid kan det inte med endast den bakgrund att verksamheten varit lyckad vad 

gäller utvecklande av miljökrav betyda att även framtagandet av sociala krav kommer att 

lyckas. Social hänsyn skiljer sig från miljöhänsyn då social hänsyn inte är så produktspecifik. 

Detta torde innebära att när det kommer till social hänsyn kan flera olika sorters krav stäl-

las, till exempel arbetsrättsliga krav, jämfört med krav vad avser miljön som kan vara till ex-

empel krav på tillhandahållande av skyddsutrustning. Således är det vad gäller sociala krav 

svårare att veta vilka krav som får ställas i varje specifik situation, och därför finns det en 

risk att MSR:s kriterieverksamhet vad gäller social hänsyn inte uppnår samma höga nivå 

som MSR:s miljökrav har gjort. Visserligen skulle det genom en kriterieverksamhet kunna 

utvecklas tydligare riktlinjer, men riktlinjer är endast fingervisningar om vad som bör vara 

tillåtet, och då det finns större begränsningar i möjligheten att ställa sociala krav än vad gäl-

ler miljökrav, kan osäkerheten kvarstå.  

Som framkommit i uppsatsen bör Sverige också ta initiativ till ett nordiskt samarbete för att 

utveckla sociala kriterier. Ett sådant arbete hade dock varit ännu bättre om det skett genom 

ett samarbete med kommissionen, då kommissionen är en EU-rättslig institution som har 

till uppgift att övervaka tillämpningen av unionsrätten och därav torde ha en god översyn 

av hela unionsrätten. Kommissionen har dock ställt sig negativa till ett sådant samarbete. 

Ett nordiskt samarbete hindrar inte länderna från att bjuda in även övriga medlemsländer 

till samarbetet med att framta sociala kriterier. Ett allt för omfattande samarbete kan dock 

både bli mycket kostsamt och mycket tidskrävande, och det är därför viktigt att fördelarna 

vägs mot nackdelarna vad gäller ett sådant samarbete. 

Idag finns det inte något upphandlingsråd som kan hjälpa de upphandlande myndigheter 

med vägledning under hela upphandlingsprocessen. Ett sådant råd är viktigt då det inte 

finns någon etablerad eller efterfrågad utbildning för de som jobbar med upphandling på 

de offentliga myndigheterna, och det därav följer att det inte finns många personer med en 

djup kunskap inom upphandlingsområdet. Ett upphandlingsråd torde leda till att de upp-

handlande myndigheterna inte var lika osäkra vad gäller möjligheten att ställa arbetsrättsliga 

krav om de vet att de får information och vägledning som är framtagen av experter på om-

rådet.  

6.3 Uteslutandegrunder och urvalskriterier 

Förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv ger, till skillnad från den nuvarande lag-

stiftningen, en upphandlande myndighet rätt att utesluta leverantör som gjort sig skyldig till 



 

 
46 

överträdelse av skyldigheter som är fastställda i unionens lagstiftning på det arbetsrättsliga 

området. Intagandet av skyddet av lagstiftning på det arbetsrättsliga området visar att EU 

har ansett detta område ytterligare skyddsvärt än vad som kommer utav regleringen i det 

klassiska direktivet. Även om detta i praktiken inte innebär att den upphandlande myndig-

heten får ställa längre gående krav på området än vad som redan nu kommer av EU-rätten, 

torde denna reglering öppna upp dörrarna för en vidare reglering av vilka arbetsrättsliga 

krav som får ställas vid en offentlig upphandling.  

I ett fall då leverantören gjort sig skyldig till överträdelse av skyldigheter som är fastställda i 

unionens lagstiftning på det arbetsrättsliga området, får dock anbudsgivaren lämna bevis till 

den upphandlande myndigheten som visar att anbudsgivaren är tillförlitlig. Enligt förslaget 

till nytt upphandlingsdirektiv har dock en begränsning av omfattningen av de intyg och be-

vis som tidigare krävts föreslagits. Istället för att som bevis lägga fram utdrag ur offentligt 

register, annan likvärdig handling, eller andra ändamålsenliga bevis, föreslår förslaget till 

nytt klassiskt upphandlingsdirektiv att så länge bevisen är relevanta är detta tillräckligt. Detta 

torde, även om möjligheten redan idag är liten, ytterligare minska den upphandlande myn-

dighetens möjlighet att kontrollera anbudsgivarens lämplighet vad gäller att uppfylla sociala 

och arbetsrättsliga krav under tillverkningsprocessen.  

Enligt förslaget till nytt upphandlingsdirektiv får den upphandlande myndigheten vid fast-

ställande av villkor för att få delta vid en offentlig upphandling, så kallade urvalskriterier, 

ställa krav som går utöver de krav denne enligt nuvarande lagstiftning redan får ställa på le-

verantörens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska och yrkesmässiga kunskap. 

Dessa ytterligare krav gäller krav avseende leverantörens behörighet att utöva yrkesverk-

samheten i fråga för kontraktets uppfyllande. För svenska leverantörer innebär detta att le-

verantören ska vara registrerad i aktiebolags-, handelsbolags- eller föreningsregistret, vilket i 

sig inte kräver någon grad av möjlighet att uppfylla sociala hänsyn för att vara registrerad. 

En medverkan i ett dylikt register är endast ett bevis på att leverantören är ett bolag som 

uppfyllt kriterierna för registrering, och häri ingår inte att de har möjlighet att uppfylla soci-

ala hänsyn. Därjämte tillkommer det faktum att den upphandlande myndigheten endast får, 

vilket är samma som i det klassiska direktivet, använda sig av villkor som är lämpliga för att 

se till att anbudsgivaren har den rättsliga och finansiella förmågan samt att denne besitter 

den kommersiella och tekniska kunskapen som krävs för att utföra kontraktet, vilket i sig 

inte uppställer många möjligheter för den upphandlande myndigheten att kontrollera att le-

verantören kan uppfylla arbetsrättsliga krav. 
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6.4 Tekniska specifikationer 

Med hänsyn till de stora skillnader som finns mellan olika sektorer och marknader vore det 

enligt ingressen till förslag till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv ej lämpligt att ställa all-

männa obligatoriska krav för social upphandling. Emellertid fastställs i artikel 40 i fördraget 

att de tekniska specifikationerna ska fastställas för att ta hänsyn till kriterier avseende till-

gänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares be-

hov. Detta krav kan enligt Upphandlingsstödsutredningen dock ses som ett obligatoriskt 

krav på sociala hänsyn. Kraven skiljer sig emellertid inte från vad som redan gäller enligt 

det klassiska direktivet, utan detta innebär endast att de upphandlande myndigheterna 

gjorts uppmärksammade på att vissa obligatoriska sociala krav finns att ställa. 

Av den nuvarande lagstiftningen följer att den upphandlande myndigheten får, men är inte 

skyldig, att i de tekniska specifikationerna hänvisa till ett miljömärke vid offentlig upphand-

ling. Förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv stadgar att en upphandlande myndig-

het bör kunna hänvisa till ett miljömärke vid upphandling. Detta torde innebära att det för 

den upphandlande myndigheten ges en större möjlighet att ställa krav på att de varor eller 

tjänster som denne upphandlar är märkta. Emellertid leder inte detta till att även krav på 

sociala märken eller miljömärken som även avser det sociala området får ställas eftersom 

det bör ha varit en medveten ställning av EU att inte låta sociala märken ingå i direktivet, 

dock kvarstår möjligheten att använda ett miljömärke som också innehåller social hänsyn. 

Vad gäller livscykelkostnader och möjligheten att ta hänsyn till kostnader i en produkts alla 

stadier av dess existens eller kostnader som uppstår under tillhandahållandet av en byggent-

reprenad eller tjänst, är det inte endast direkta monetära kostnader som får medräknas, utan 

även externa miljökostnader får medräknas om de kan räknas i monetära termer samt styr-

kas. Det framgår således inte av förslaget att detta även gäller för arbetsrättsliga krav eller 

ens för övriga sociala krav. Frågan är dock om det ändock finns en möjlighet att medräkna 

arbetsrättsliga hänsyn i livscykelkostnader. Det som talar emot detta är att kostnaden måste 

kunna räknas i monetära termer och styrkas, vilket torde vara svårt att göra med arbets-

rättsliga krav då dessa ofta består av krav att uppnå en viss nivå på till exempel anställnings-

trygghet. Ytterligare torde det faktum att det stadgas att endast miljökostnader får medräk-

nas innebära att EU i sitt lagstiftningsarbete medvetet undantagit möjligheten att räkna på 

sociala kostnader.  
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6.5 Tilldelningskriterier 

Enligt nuvarande lagstiftning får den upphandlande myndigheten använda sig av kriterier 

som syftar till att tillgodose sociala krav som bland annat tillgodoser behov hos särskilt miss-

gynnade befolkningsgrupper till vilka användarna av upphandlingsföremålet hör. I förslaget 

till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv anges att den upphandlande myndigheten får hänvisa 

till en bestämd produktionsprocess avseende arbetsvillkoren för de personer som direkt 

deltar i den berörda produktionsprocessen eller i tillhandahållandet av den berörda tjänsten. 

Detta framkommer visserligen redan utav praxis från EU-domstolen, men genom intagan-

det i direktivet torde detta ytterligare stärkas.  

Emellertid får denna hänvisning enligt förslaget till nytt klassisk upphandlingsdirektiv dock 

endast avse hälsoskydd eller främjandet av social integration för missgynnade personer eller 

medlemmar i sårbara grupper bland de personer som fått i uppdrag att fullgöra kontraktet, 

inbegripet tillgänglighet för personer med funktionshinder. Dessa kriterier ska vidare be-

gränsas till egenskaper som har omedelbara konsekvenser för personalen i deras arbets-

miljö. En jämförelse mellan den nuvarande lagstiftningen och det som följer därav i till ex-

empel praxis, med förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv, visar att den nuvarande 

lagstiftningen ger en större möjlighet för den upphandlande myndigheten att ställa sociala 

krav, då vilken typ av sociala krav som får ställas är mer specificerat i ingressen till förslag 

till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv. Den öppning som genom EU-domstolens praxis 

gavs den upphandlande myndigheten att ställa ytterligare sociala krav som kan gynna även 

andra personer än de som direkt berör förmånstagarna av upphandlingsföremålet, verkar ge-

nom förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv nu blivit stängd. De mer specificerade 

kraven innebär således en begränsning vad gäller möjligheten att ställa sociala krav till att 

endast omfatta krav som direkt hänför sig till arbetsmiljön för de personer som fått i upp-

drag att fullgöra kontraktet. Syftet kan möjligtvis ha varit att utöka möjligheten att ställa so-

ciala och arbetsrättsliga krav, men denna utvidgning har endast gett den upphandlande 

myndigheten en större möjlighet att ställa arbetsmiljökrav. 

6.6 Avslutande kommentarer och slutsats 

Ett av syftena med förslaget till nytt klassiskt upphandlingsdirektiv var att göra det enklare 

för den upphandlande myndigheten att ställa sociala krav vid upphandling. Det föregående 

visar att möjligheterna i egentlig mening inte blivit större, utan den stora skillnaden är möj-

ligheten till stöd för den upphandlande myndigheten i valet vilka arbetsrättsliga krav denna 
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får ställa vid en offentlig upphandling. Vad gäller arbetsrättsliga krav har visserligen de ar-

betsrättsliga perspektiven tagits in i direktiven som en grund att till exempel utesluta en an-

budsgivare, men möjligheten som sådan att ta arbetsrättslig hänsyn har därigenom inte ut-

vidgats. Inte heller det faktum att den upphandlande myndigheten såsom ett tilldelningskri-

terium får hänvisa till en bestämd produktionsprocess avseende arbetsvillkoren för de per-

soner som direkt deltar i processen eller i tillhandahållandet av den berörda tjänsten, inne-

bär att möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav kommer att öka då detta redan stadgats 

genom praxis från EU-domstolen. 
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