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Sammanfattning 
Den offentliga upphandlingen är föremål för mycket diskussion och ett aktuellt 
område för rättsutveckling. Initialt var upphandling ett förhållandevis strikt 
ekonomiskt område där huvudregeln om affärsmässighet var allenarådande. 
Den politiska utvecklingen har emellertid i efterhand gett utrymme för andra 
hänsyn. Inom gemenskapsrätten har en förskjutning skett från den ekonomiska 
dimensionen av den inre marknaden, mot att i större omfattning ta andra 
hänsyn än affärsmässighet. Från början infördes möjlighet att ta miljöhänsyn, 
sedermera andra sociala hänsyn med antidiskrimineringsklausuler och 
arbetsmarknadshänsyn. Sverige har drivit på den här utvecklingen och i den 
inrikespolitiska upphandlingsdebatten figurerar frågan hur långtgående krav på 
samhällshänsyn som får, bör eller ska ställas. För att uppnå andra politiska mål 
än enbart ekonomiska fördelar, har just den offentliga upphandlingen ansetts 
vara ett viktigt redskap.  
 
Uppsatsen ställer två begreppspar mot varandra. Det ena är den väletablerade 
affärsmässigheten och det andra begreppet är samhällshänsyn. De får anses 
vara varandras motsatser i upphandlingssammanhang och knäckfrågan är hur 
det juridiska gränslandet mellan dessa motpoler kan definieras.  
 
Uppsatsen belyser utvecklingen inom gemenskapsrätten, med särskilt fokus på 
två nya upphandlingsdirektiv, som utgör grunden för den svenska 
lagstiftningen.  De grundar sig på EG-praxis som öppnat upp för att vid val av  
anbud ställa krav på exempelvis leverantören, på produktionsmetod av varor 
och fullgörandevillkor vid utförande av tjänster och byggentreprenader. 
Uppsatsen försöker reda ut vilka bestämmelser som reglerar detta.  
 
Den svenska upphandlingsjuridiken befinner sig i ett spännande skede, där  de 
ovan nämnda upphandlingsdirektiven ska införlivas i svensk rätt. Det pågår en 
omfattande revision av LOU och den så kallade Upphandlingsutredningen fick 
i ett tilläggsdirektiv i uppdrag att göra en rättslig bedömning av möjligheten att 
ställa krav på miljöhänsyn, sociala hänsyn och möjligheten att införliva ILO-
konvention nr 94 i svensk rätt. I uppdraget ingick även att utreda behovet av 
begreppet affärsmässighet. Uppsats behandlar Upphandlingsutredningens 
förslag men också nuvarande LOU.  
 
Slutsatsen i uppsatsen utifrån gällande rätt är att det får anses vara tillåtet att 
ställa  krav på samhällshänsyn vid införskaffandet av varor,  
tillverkningsmetoder och i viss mån leverantörer. Däremot går det inte att 
generellt fastställa vilka krav som är tillåtna, eftersom det först går att ta sådan 
ställning i ett konkret fall. Utgångspunkten är att ett krav är tillåtet så länge det 
inte står i strid med gemenskaprättens grundläggande principer och att det finns 
en koppling mellan kravet och det som upphandlas.  
 
Uppsatsen redogör också för den rättspolitiska diskussionen, med fokus på 
inflytelserika aktörer. Slutligen ges uttryck för egna reflektioner utifrån 
begreppsparen och den rättspolitiska diskussionen.  
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Förord  
Efter många funderingar, återvändsgränder och ämnesbyten är jag klar med 
mitt examensarbete. Det har varit utvecklande, men också oväntat krävande.  
Tack till min familj för alla glada tillrop och Jonas för alla goda råd.   
Min handledare Bengt Lundell har också gett mig värdefulla synpunkter och 
gjort slutresultatet bättre än det annars hade varit.  
 
Helsingborg augusti 2006 
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2  Inledning   

1.1  Introduktion till 
offentlig upphandling 
 

I några sammanfattade ord kan den offentliga upphandlingen beskrivas som 
när myndigheter köper, hyr, leasar, hyrköper varor, tjänster eller 
byggentreprenader. Syftet med Lagen om offentlig upphandling är 
huvudsakligen att säkerställa konkurrens vid inköp av varor och tjänster till det 
almänna. Lagen försöker simulera marknadsekonomi, där fri konkurrens och 
affärsmässighet råder. Myndigheter ska  använda skattemedel effektivt och 
leverantörer ska behandlas på lika villkor. I LOU definieras detta som 
begreppet affärsmässighet, vilket i sin tur baseras på fem principer från EG-
direktiv och som analyseras djupare längre fram i uppsatsen. Principerna är 
ickediskrimineringsprincipen, likabehandlingsprincipen, principen om 
transparens, proportionalitetsprincipen och principen om ömsesidigt 
erkännande. Inom gemenskapsrätten har emellertid en förskjutning från den 
ekonomiska dimensionen av den inre marknaden skett mot att i högre 
omfattning ta andra samhällspolitiska hänsyn. Den offentliga upphandlingen 
har ansetts vara ett viktigt redskap för att uppnå politiska mål.  
 
I skrivande stund pågår en omfattande revision av LOU. 
Upphandlingsutredningen fick i uppdrag att ge förslag på hur två nya EG-
direktiv ska genomföras i svensk rätt.1 Översynen har initierats eftersom två 
nya direktiv ersatt fyra gamla gemenskapsrättsliga förfarandedirektiv. I  ett 
tilläggsdirektiv till utredningen fick den dessutom i uppdrag att göra en rättslig 
bedömning om möjligheterna att ta olika former av samhällshänsyn vid 
upphandlingar.2 Utredningen skulle också överväga om huvudregeln om 
affärsmässighet borde ändras eller ersättas av en bestämmelse som uttryckligen 
anger att de allmänna gemenskapsrättsliga principerna ska gälla. 
Utgångspunkten var dock att det skall vara möjligt att ta miljhänsyn och 
sociala hänsyn vid tilldelning av kontrakt.3 Det finns dock en stor osäkerhet 
kring vilka krav och villkor som är tillåtna och översynen är tänkt att kasta nytt 
ljus över regelverket.  
 
Sista dag för införandet av direktiven i medlemsstaterna var den 31 januari 
2006.  Upphandlingsutredningen överlämnade den 15 mars 2005 
delbetänkande "Nya upphandlingsregler" (SOU 2005:22) och sitt 
slutbetänkande ”Nya upphandlingsregler 2” (SOU 2006:28) den 15 mars 2006. 
Upphandlingsutredningen har föreslagit att nuvarande LOU ersätts av två 
separata lagar. I ett pressmeddelande från Finansdepartementet den 31 maj 
2006 anges att de nya lagarna beräknas träda i kraft den 1 maj 2007.  Förslaget 
bygger på Upphandlingsutredningens båda betänkande.  

                                                 
1 Dir. 2004:47, Genomförande av EG:s direktiv om offentlig upphandling och upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.  
2 Dir. 2005:39, Tilläggsdirektiv till Upphandlingsutredningen 2004 (2004:04) 
3 SOU 2005:22 s. 177  
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att 
 
• granska begreppsparen affärsmässighet och samhällshänsyn och ställa dessa 

mot varandra 
 

• redogöra för bestämmelser som reglerar tillåtna hänsyn vid offentlig 
upphandling 
 

• redogöra för den rättspolitiska diskussionen hos samhällsaktörer 
 
• ge egna reflektioner och kritiskt analysera ämnets problematik.  
   
Framställningen vänder sig i första hand till upphandlande enheter och andra 
som arbetar med upphandling, men också till andra samhällsintresserade. 

1.3 Metod och material  

För att närma sig det material som ska granskas är det av vikt att välja en 
metod som ger bra och pålitliga svar på de frågor som ställs till materialet.4  

Mitt val är en traditionell rättsvetenskaplig metod, som kompletteras med en 
kritisk analys i avsnitt 6 och 7. 
 
Avsnitt 2 till 4 består av studier i gällande rätt. Jag har härvid använt mig av 
traditionell rättsvetenskaplig metod med studier i det juridiska källmaterialet. 
Det innebär studier enligt rättskälleläran, men även begreppsanalyser, analyser 
av juridisk argumentation och i viss mån doktrin.  
 
Det rättspolitiska avsnittet och de avslutande kommentarerna har en normativ 
ansats och grundar sig på en genomlysning av såväl offentliga utredningar, 
som politiskt agerande i frågan. Den här delen beskriver, diskuterar och 
analyserar kritiskt problematiken.  
 
Materialet har för gemenskapsrättsavsnittet främst bestått av EG-fördraget, 
samt givetvis av de nya upphandlingsdirektiven som benämns det klassiska 
direktivet och försörjningsdirektivet samt av EG-domstolens praxis. 
Förhållandevis stort utrymme ägnas åt EG-domstolens praxis, eftersom den 
ligger till grund för de nya direktiven och har varit styrande i rättsutvecklingen.  
 
För den svenska rätten består källorna av LOU och förarbetena till lagen, 
Upphandlingsutredningens betänkanden och Upphandlingskommitténs dito 
samt den därpå följande propositionen. Svensk praxis är relativt blygsam i 
omfång, men det pågående målet mellan Laval un Partneri Ltd och Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet/Svenska Elektrikerförbundet analyseras mer 
ingående eftersom det är av avgörande betydelse för europeisk arbetsrätt och 
möjligheterna att ställa arbetsmarknadspolitiska krav vid upphandlingar. 
Vidare  hänvisar jag, i relativt blygsam omfattning, också till 
Upphandlingsutredningens förslag till ny svensk lagstiftning. 
                                                 
4 Bernitz m. fl, Finna rätt, juristens källmaterial och metoder s. 226 
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Det rättspolitiska avsnittet består av Upphandlingsutredningens och 
Upphandlingskommitténs betänkande,  diskussionen om Laval/Byggnads samt 
centrala samhällsaktörers inställning inom området. Anledningen till att 
Upphandlingsutredningens förslag till stora delar behandlas som en 
rättspolitisk inlaga beror på att de ännu inte trätt i kraft, samt att flera av 
övervägandena är icke-direktivstyrt och det ligger an på enskilda 
medlemsländer att ta ställning. De politiska riksdagspartierna har getts 
möjlighet att skicka relevant information, men inte alla har en tydlig 
uppfattning i frågan. Således har jag gjort egna efterforskningar i riksdagens 
diarium och fokuserat på motioner. I vissa fall rör det sig om partimotioner, i 
andra om enskilda motioner. Läsaren bör vara observant på vilken typ av 
motion det är, eftersom en partimotion får anses ha högre legitimitet än 
enskilda motioner. I många motioner berörs den offentliga upphandlingen 
endast som en del i ett större resonemang, vanligtvis upphandling av sjukvård, 
och har då nämnts i den mån det berört syftet med uppsatsen.  Även EU- 
kommissionens åsikter i frågan redogörs och i det fallet finns det tydliga 
dokument som redogör för detta framför allt i de så kallade Grönböckerna. 

1.4 Avgränsningar och disposition 

Uppsatsen redogör inte för arbetsrätten, miljörätten eller 
antidiskrimineringslagstiftningen då arbetet förutsätter grundläggande 
kunskaper om dessa områden. 
 
Diskussionen om den offentliga upphandlingen ska ses som 
myndighetsutövning, och de offentligrättsliga konsekvenserna därav, tas inte 
upp i uppsatsen. Detta utifrån att detta i huvudsak inte direkt påverkar 
förutsättningarna att ställa samhällskrav.  
 
Jag har valt att endast skriva kortfattat om en svensk anslutning till ILO 
konvention nr. 94.5 Knäckfrågan är om konventionen är förenlig med 
gemenskapsrätten. En sådan rättsutredning skulle bli mycket omfattande, och 
tenderar dessutom att väcka flertalet andra frågeställningar om EG, den 
svenska arbetsrättsmodellen och förhållandet dem emellan. Frågeställningarna 
i uppsatsen behandlar samhällshänsyn  ur ett mer generellt perspektiv och inte 
enbart arbetsrättsligt.  
 
De delar i Upphandlingsutredningen som utgör en komparativ studie diskuteras 
inte vidare, då fokus på min uppsats är den nationella 
upphandlingslagstiftningen, förhållandet till EG-rätten och den inrikespolitiska 
diskussionen.  
 
Dispositionen grundar sig på hierarkin i rättskällorna, det vill säga att den 
gemenskapsrättliga regleringen hamnar i uppsatsens början, därpå följer den 
svenska lagstiftningen. Jag vill påpeka att de nya upphandlingsdirektiven (se 
mer i avsnitt 1.5) har trätt i kraft, men att lag (1992:1528) om offentlig 

                                                 
5 ILO konvention 94 innebär att offentliga kontrakt ska innefatta klausuler som tillförsäkrar 
arbetstagare samma arbetsvillkor som fastställts i kollektivavtal inom det område där arbetet 
utförs.  
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upphandling inte innehåller några  ändringar till följd av de nya direktiven. Det 
medför att avsnittet om gemenskapsrätten innehåller många nyheter som ännu 
inte finns implementerade i svensk lagstiftning. Avsnittet om LOU handlar i 
huvudsak om gällande svensk rätt. Först i den rättspolitiska diskussionen 
återfinns  förslaget till ny lagstiftning. Jag har valt att ta upp 
upphandlingsutredningens förslag här, eftersom ärendet befinner sig på remiss, 
dvs förmål för rättspolitisk diskussion. Läsaren bör hålla de olika delarnas 
rättsliga status i minnet. Särskilt tydlig är diskrepansen i det 
gemenskapsrättsliga avsnittets nyare datum och den  därmed något föråldrade 
LOU. Möjligtvis kan framställningens struktur vara pedagogisk eftersom 
upphandlingsmarknaden brottas med samma problem, med ena foten 
nuvarande LOU och den andra i de nya direktiven.   
 
1.5 Om begreppet affärsmässighet 
 
Affärsmässighet är ett bra analytiskt begrepp med en användbar kärna, då det 
sammanfattar ett förhållningssätt och rättesnöre för den offentliga 
upphandlingen. I 1 kap. 4 §  LOU finns för närvarande huvudregeln om 
affärsmässighet. Upphandling skall göras med med utnyttjande av de 
konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. 
Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande 
hänsyn. Själva begreppet affärsmässighet är inte definierat i lagen och återfinns 
inte i EG-direktiven, men innebörden av bestämmelsen utvecklades i 
förarbetena till LOU, (1992/93:88). Affärsmässigheten ska ha en koppling till 
EG-direktiven, genom kravet på att grunden för att anta ett anbud är att det ska 
vara lägsta pris, alternativt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet då 
hänsyn till andra faktorer kan tas. Det inbegriper pris, leveranstid, 
driftskostnader, tekniska, estetiska och funktionella egenskaper, service med 
mera. En upphandlande enhet får inte godtyckligt förkasta eller anta anbud och 
givetvis får de gemenskapsrättsliga grundprinciperna inte åsidosättas. Med 
affärsmässighet åsyftas i den här uppsatsen ekonomiska hänsyn. Det kan 
innebära att lägsta pris antas, men också det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet givet att bevekelsegrunderna inte innefattar något som kan definieras 
som samhällshänsyn.  Det är en affärsmässig upphandling trots att hänsyn tas 
till pris, leveranstid, driftskostnader, tekniska, estetiska och funktionella 
egenskaper, service med mera.  
 
1.6 Om begreppet samhällshänsyn 

 
Inledningvis vill jag påpeka att samhällshänsyn inte är ett vedertaget juridiskt 
begrepp. Det finns en ganska omfattande begreppsflora som alla mer eller 
mindre åsyftar samma fenomen. Ibland talar man om kvalitetsfrågor i 
upphandlingar, om särskilda kontraktsvillkor eller rent generellt om 
samhällspolitiska mål. Det förekommer också att enskilda delar lyfts ut, såsom 
sociala hänsyn, etiska villkor, miljöhänsyn eller arbetsmarknadshänsyn. Andra 
begrepp som jag har stött på under arbetets gång, är ansvarsfull upphandling 
och mångfaldshänsyn. Nedan följer två försök att definiera vad som åsyftas:  
 
I CARPE:s riktlinjer för ansvarsfull upphandling används följande definition 
av begreppet ansvarsfull upphandling: ”Syftet med ansvarsfull upphandling är 
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att sociala, miljömässiga och/eller etiska hänsynstaganden ska beaktas i de 
offentliga inköpsbesluten. Genom ansvarsfull upphandling skapar offentliga 
myndigheter mervärden genom sina inköp av varor, tjänster och bygg- och 
anläggningsarbeten. De använder sin upphandlingsbudget så att utgifterna även 
bidrar till mer långtgående politiska mål, samtidigt som man får de nödvändiga  
varorna eller tjänsterna.” 6 Eftersom den här definitionen är värderingsburen 
har jag valt att endast använda den som illustration till fenomenet. 
 
Chefsjuristen Michael Slavicek vid Nämnden för offentlig upphandling talar i 
sin tur om mångfaldshänsyn ”som en målsättning att uppnå ett  
någorlunda representativt urval av personer av olika kön, etnisk bakgrund,  
religion, ålder samt kroppsliga och sociala förutsättningar.” Vidare konstaterar 
han också att EG-kommissionen har antagit en närmast arbetsrättslig definition 
av mångfaldsbegreppet och att bland ”sociala klausuler nämns förebyggande 
åtgärder mot social utslagning, utbrändhet och arbetsskador, omplaceringar av  
långtidssjukskrivna, verksamhetsövergång och anställning av arbetstagare från  
grupper som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden (invandrare, kvinnor, 
ungdomar) /.../ ”Till sociala hänsyn hör ofta även krav på att förhindra att vissa 
företagare får göra vinst på skattebetalarnas pengar. Hit hör krav på förbud mot 
köp från företag som gör sig skyldiga till social dumpning, inte respekterar 
fackliga rättigheter, företagare som har odemokratiska åsikter, barnarbete mm.” 
Till sist konstaterar Slavicek att i slutändan är det en politisk, ideologisk och 
organisatorisk fråga vilket som ska räknas in i mångfaldsbegreppet .7 Jag 
ansluter mig till den slutsatsen och har lyft in hans definition som ytterligare ett 
bra exempel på definitionsproblematiken.  
 
I den här uppsatsen åsyftar jag med begreppet samhällshänsyn icke-ekonomiska 
omständigheter eller krav som ingår vid en upphandling. Jag har valt 
begreppet ”samhällshänsyn” istället för ”icke-ekonomiska hänsyn”, för att 
spegla den rättspolitiska diskussion som pågår och peka på att området är 
kontroversiellt. Dessutom är begreppet samhällshänsyn inkluderande, och jag 
riskerar inte att tvingas utestänga viktiga delar i utvecklingen som 
konsekvenserna av en snäv definition kan resultera i. I vissa sammanhang talar 
man om kvalitetskrav, eller icke-kommersiella krav, som synonymt med 
samhällshänsyn. Jag anser att det är missvisande att kalla samtliga icke-
ekonomiska krav för kvalitetskrav. Det finns många exempel krav som inte 
direkt har anknytning till varan eller tjänsten som är föremål för 
upphandlingen. Många av de så kallade kvalitetskraven anses bland politiska 
makthavare, som den rättspolitiska diskussionen visar, vara viktiga verktyg för 
att inte enbart köpa in varor som uppfyller myndighetens behov, utan även 
motsvarar politiska värderingar.  
 
Eftersom samhällshänsyn är ett brett och icke-politiserat begrepp sammanfattar 
och speglar det på bästa sätt krav på att vara funktionellt.  
 
 
                                                 
6 CARPE – Cities As Responsible Purchasers in Europe - projektet delfinansierades av 
Europeiska kommissionen och GD Sysselsättning och socialpolitik 
Chttp://www.eurocities.org/carpe-
net/site/IMG/pdf/CARPE_S_riktlinjer_for_ansvarsfull_upphandling.pdf 
7 Mångfald och offentlig upphandling, Verket för innovationssystem 2001/03630 s. 6 f 
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1.7 Övriga begrepp 
 

Såväl EG-rätten som den nationella lagstiftningen innehåller mängder med 
upphandlingsbegrepp. Det finns många som kan verka förvirrande: 
kvalificeringskriterier, teknisk specifikation, utvärderingskriterier, skall-krav, 
bör-krav, tilldelningskriterier, kontraktsvillkor, utförandevillkor, 
samhällshänsyn, samhällspolitiska mål, icke-kommersiella villkor, 
mångfaldshänsyn, sociala mål, urvalskriterier, antidiskrimineringsklausuler, 
anbudssökande, leverantör, upphandlande enhet, upphandlande myndighet, 
tillkommande villkor, särskilda villkor o.s.v. Begreppsförvirringen kan med 
andra ord lätt bli tämligen omfattande. En del förklarar jag inledningsvis, andra 
under uppsatsens gång. För eventuella ytterligare oklarheter kring begrepp 
hänvisar jag till definitionerna i 1 kap. LOU, samt förslagen till 2 kap. i den 
Klassiska lagen respektive 2 kap. Försörjningslagen, som också förklaras 
nedan. 
 
Det klassiska direktivet  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Ersä
och 93/36/EEG om upphandling av varor. Skulle ha införlivats i nationell rätt 
senast 31 januari 2006. 
 
Försörjningsdirektivet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster som ersätter direktiv 93/38/EEG om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och telekommunikation. Skulle ha 
införlivats i nationell rätt 31 januari 2006. 
 
Upphandlingsutredningen 
Av regeringen tillsatt utredning med uppdrag att ge förslag till hur det klassiska 
direktivet och försörjningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Tillsattes 
2004 och har lämnat delbetänkandet SOU 2005:22 samt det färska 
slutbetänkandet SOU 2006:28.  
 
Den klassiska lagen 
Upphandlingsutredningens, i SOU 2005:22 och SOU 2006:28, lämnade förslag 
till ny lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
 
Försörjningslagen 
Upphandlingsutredningens, i SOU 2005:22 och SOU 2006:28, lämnade förslag 
till ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster.  
 
Upphandlingskommittén 
Inledningsvis en särskild utredare som gavs i uppdrag att utreda Nämnden för 
offentlig upphandlings framtida roll , översyn av kap. 6 LOU etc. Övergick till 
en parlamentariskt sammansatt kommitté 1999.  
 
Upphandlande enhet 
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Definieras i första kapitlet i LOU  och  innefattar  statliga,  kommunala  och 
andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting samt 
bolag, samfälligheter och stiftelser som inrättats i syfte att täcka behov i det 
allmännas intresse. Det får dock inte vara av industriell eller kommersiell 
karaktär.  I Upphandlingsutredningen föreslås att begreppet ”upphandlande 
enheter” som används idag i LOU byts ut mot ”upphandlande myndigheter” i 
den klassiska lagen.8 I förslaget till Försörjningslag finns begreppet 
upphandlande enheter fortfarande kvar.9 På grundval av domstolens domar har 
kommissionen anfört att begreppet upphandlande myndighet i artikel 1 i 
direktiven 93/36 och 93/37 måste tolkas funktionellt.10

 
Förfrågningsunderlag  
Utgör grunddokumentet för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller 
en leverantör. 11 Den bör innehålla information om kommersiella villkor, 
administrativa bestämmelser och en tydlig kravspecifikation med vilka 
kvalifikationskriterier som ställs. Förfrågningsunderlaget ska också innehålla 
tydliga utvärderingskriterier. Förfrågningsunderlaget är centralt vid en 
upphandling eftersom det är härigenom anbudsgivare delges relevant 
information och kan göra en rimlig prissättning. Dåligt underbyggda 
förfrågningsunderlag riskerar att skrämma bort anbudsgivare och medföra 
försämrade möjligheter till korrekt utvärdering.  
 
Kvalifikationskrav 
Krav på leverantören för att över huvud taget komma i fråga för att kunna 
tilldelas kontrakt. Vid upphandlingar över tröskelvärdena finns särskilda regler 
om vilka bevis som får krävas på ekonomisk eller teknisk förmåga. En 
leverantör som inte uppfyller kraven innebär att de måste förkastas. 
 
Antidiskrimineringsklausul 
Klausul om tillkommande villkor (förpliktelse) för hur kontraktets ska utföras i 
vissa villkor. Den vanligaste klausulen förpliktigar leverantörer att följa 
antidiskrimineringslagarna under fullgörandet av uppdraget.  

                                                 
8 SOU 2005:22 s. 18, 2 kap. 11§ den klassiska lagen  
9 SOU 2005:22 s. 97, 3 kap. Försörjningslagen 
10 Särskilt dom av den 20 september 1988 i mål 31/87, Beentjes, REG1988, s. 4635, och av den 
10 november 1998 i mål C-360/96, BFI Holding, REG 1998, s. I-6821, Mål C-84/03, 
Kommissonen mot Spanien 
11 1 kap. 5 § LOU, samt likalydandes i förslaget till Den klassiska lagen och Försörjningslagen 
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3  Offentlig 
upphandling- bakgrund 

2.1 Historik och problembild 

Summariskt kan upphandling beskrivas som att inköp till det allmänna skall 
göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt 
genomföras affärsmässigt.  Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall 
behandlas utan ovidkommande hänsyn.12 Inledningsvis i uppsatsen nämndes att  
utgångspunkten för offentlig upphandling är att den skall ske i konkurrens.13 
Hur dessa principer uppkommit och växt fram i den svenska 
upphandlingsjuridiken är relevant bakgrundsförståelse, i synnerhet när de 
historiskt sett viktiga ekonomiska incitamenten numera får stå tillbaka för 
andra prioriteringar. 
 
Riktlinjer för myndigheters inköp funnits under mycket lång tid. Redan under 
Gustaf Vasas dagar skulle "goda anskaffningar" eftersträvas för att sköta rikets 
finanser och motverka korruption. Offentlig upphandling som vi känner den 
idag, har anor tillbaka till 1800-talet.14 Den första upphandlingsförordningen 
utfärdades 1920, men då var dagens likabehandlingsprinciper på den 
europeiska marknaden främmande fåglar, och istället påbjöds svenska varors 
företräde framför utländska. Myndigheter hade nämligen i uppdrag att särskilt 
beakta upphandlingens betydelse för inhemsk produktion. Det var först genom 
upphandlingskungörelsen av 1952 års dato, som fastställde att dylika 
sysselsättningshänsyn skulle anses ovidkommande.15 Under tidigt 1970-tal 
framlades explicita regler för upphandling inom stat och kommun på initiativ 
av finansminister Gunnar Sträng. 1973 års upphandlingskungörelse ersattes 
sedermera av 1986 års upphandlingsförordning. 16 Syftet med de olika 
förordningar förblev emellertid det samma: att goda anskaffningar skulle göras. 
De riktlinjer som angetts i propositionen för 1973 års kungörelse var emellertid 
ännu gällande, och den numera väl förankrade svenska principen om 
affärsmässighet slogs fast. Regelverket omfattade emellertid endast statliga 
myndigheter, medan kommuner och landsting själva reglerade sina 
upphandlingar. Genom anslutning på frivillig väg och ett avtal mellan 
dåvarande Svenska Kommunförbundet och Svenska Landstingsförbundet 
banades väg för att alla kommuner och landsting så småningom antog 
upphandlingsreglementet. År 1983 hade samtliga landsting och merparten av 
kommunerna anslutit sig.17 Sveriges ökade samarbete med Europa kom dock 
att innebära slutet för denna typ av regelverk. 1992 fattade riksdagen beslut om 
införandet av LOU.  EES-avtalets ikraftträdande försenades emellertid, vilket 
fick till konsekvens att lagen började gälla först 1994. Skillnaden mellan 
Upphandlingsförordningen och LOU är framför allt LOU inriktar sig på 
                                                 
12 1Kap.  4 § LOU 
13 NOU, Kort om LOU  
14 Prop. 1992/93:88 s. 34 f.  
15 Upphandlingskungörelse (1952:496) 
16 Upphandlingskungörelse (1973:600) och Upphandlingsförordningen (1986:366) 
17 Ds 1992:4 s. 46 
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konkurrensreglering. UF tvingade upphandlarna att sätta myndighetens bästa i 
centrum, medan LOU fokuserar på konkurrensen vid varje enskild 
upphandling. Även de sanktioner  som finns kopplade till LOU skiljer sig från 
UF.  
 
I EG- rättsliga termer kallas principen att ingenting annat än det explicita 
anbudet ska spela någon roll, för ”value for money”. Det är ett relativt nytt 
begrepp och används mest i debatter och diskussioner.  
 
Inträdet i den europeiska unionen 1994 har öppnat upp EU:s inre marknad för 
svenska leverantörer och gett utländska leverantörer tillträde till den svenska 
marknaden. Utgångspunkten för all upphandling är att den skall genomföras 
affärsmässigt och i konkurrens. Inga ovidkommande hänsyn får tas och alla 
leverantör ska behandlas lika. Kretsen av upphandlande enheter har vidgats, nu 
senast i domstolsbeslut att Posten Sverige är en upphandlande enhet enligt 1 
kap. 6 § LOU.18  
 
År 1991 genomfördes upphandlingar till ett värde av 260 miljarder kronor.19 
1999 mättes siffran 400 miljarder kronor, motsvarande 23 % av BNP. I takt 
med att drift av offentligt finansierad verksamhet läggs ut på entreprenad och 
kunskapen om upphandlingens potentiellt besparande effekt är det inte 
osannolikt att siffran fortsätter att stiga, oaktat statens totala utgifter. Efter 
fråga till NOU uppger de att det inte finns några säkra siffror över den totala 
upphandlingen i Sverige. NOU samlar förvisso in statistik, men den omfattar 
inte upphandlingar som görs enligt bestämmelserna i 6 kap, dvs förenklade 
upphandlingar, urvalsupphandlingar och direktupphandlingar.20 Några 
statistiskt säkerställda siffror är således svåra att få fram.  
 
Lagen om offentlig upphandling uppfattas av många som svårtolkad. Den bild 
som träder fram efter genomgång av material rörande upphandling är 
förhållandevis entydig och pekar på kritiska punkter i regelverket. Några 
undersökningar får i denna uppsats teckna den problembild som det får anses 
råda allmän konsensus om. Bland annat genomförde Företagarnas 
riksorganisation en undersökning bland medlemmarna, som visade på ett brett 
missnöje angående utformningen av reglerna och hur bestämmelserna tolkas. 
Flera företag uppgav att de helt avstår från att delta i upphandlingar eftersom 
regelverket upplevs som alltför invecklat.21 I en annan rapport konstaterades 
att slarv inom den kommunala upphandlingen kostar skattebetalarna mellan 10 
och 15 miljarder, årligen. Orsaken är bristande konkurrenshänsyn.22 1996 
granskade Länsstyrelsen i Stockholms län kommunernas uppfattning om LOU 
och effekterna av lagen. Bland synpunkterna märktes kritik mot 
detaljregleringen, framför allt ifrågasattes detaljreglerna för upphandlingar 
under tröskelvärdet.23 Vidare påpekades att utrymmet för förhandlingar med 
anbudsgivare är litet och att lagen är dåligt anpassad till decentraliserade 

                                                 
18 Länsrätten i Stockholm 9 mars 2005, mål nr 8991-04E 
19 Hellgren; Offentlig upphandling – En handbok, 2002 s. 1:1 
20 För den vetgirige kan hänvisas till Sveriges kommuner och landsting, som också har viss 
statistik.  
21 Rapport Upphandling och kollektivavtal, Företagarna april 2005 
22 Förvaltningshögskolans rapport nr 50, Praktisk kommunal upphandling, 2003 s. 11 
23 För nuvarande tröskelvärde, se Bilaga C 
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organisationer.24 Även statligt tillsatta utredningar har återgett delar av den 
kritik som riktas mot lagen. Bland annat konstateras i 
Upphandlingskommitténs delbetänkande från 1999 att kritik har riktats mot 
alla slags upphandlande enheter för att de inte följt upphandlingsreglerna.25 Ett 
axplock av artiklar, nyhetsklipp och annan mediarapportering bekräftar detta 
påstående, och inte minst det accelererande antalet överklaganden som sköljer 
över förvaltningsdomstolarna.  Allt fler upphandlingar hamnar i länsrätten. 
Enligt Nämnden för offentlig upphandling lämnades drygt 1120 klagomål på 
upphandlingar in till landets länsrätter år 2004. Det är en ökning med drygt 250 
klagomål jämfört med 2003. Samma tendens kan skönjas i kammarrätterna där 
320 ärenden lämnades in, att jämföra med 2003 års siffra som slutade runt 
200.26 Ibland hävdas att det rör sig om flertalet okynnesöverklagande, eftersom 
”det bara kostar ett frimärke att överklaga” för förfördelade leverantörer. Andra 
hävdar att det oftast finns sakliga skäl. En annan och mest sannolik förklaring 
är den omskrivna Alcatel-domen som resulterat i ett mer lättillgängligt 
besvärsförfarande för leverantörer. 
 
Orsaker till implementeringsproblematiken har formulerats som bristande 
motivation bland upphandlare, avbrutna upphandlingar, externa aktörers 
politiserande påverkan (som denna uppsats berör) samt alltför explicita 
formkrav som inskränker möjligheten att göra goda affärer. Även brister i 
sanktionsverket identifieras som en bidragande orsak till den splittrade bilden 
av lagens efterlevnad. Leverantörer har ofta påpekat att upphandlande enheter, 
medvetet eller omedvetet, agerar i strid med gällande upphandlingsregler och 
att det saknas effektiva sanktionsmöjligheter. 
 
2.2 De allmänna principerna 

 
Utöver skyldigheten att tillämpa LOU, ska även EG-rättens grundläggande 
rättsprinciper beaktas. Syftet är att värna de gemenskapsrättsliga principerna 
som genomsyrar all lagstiftning inom EU. De ingår i en medveten strävan att 
säkra den fria rörligheten för varor, tjänster och etableringsfriheten på den 
gemensamma marknaden.27 Vid sidan av övriga artiklar i EG-fördraget utgör 
de allmänna principerna primärrättsliga regler som är tillämpliga på all sorts 
upphandling och vid alla tidpunkter.28 Eftersom principerna är centrala vid all 
upphandling återges de kortfattat nedan. 
 
Principen om icke-diskriminering  
Det är förbjudet att såväl direkt som indirekt diskriminera leverantörer på 
grund av främst nationalitet. Det är till exempel inte tillåtet att ge ett närbeläget 
företag företräde enbart på den grund att det är lokaliserat i kommunen. Den 
här principen återfinns också i Romfördraget.29

Likabehandlingsprincipen 

                                                 
24 Rapport 1996:15, Konkurrens i kommunal sektor – erfarenheter från upphandling i 
Stockholms län s. 53f.  
25 SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling, s. 324-325 (Grundas på NOU:s rapport 
Kartläggning av brister vid offentlig upphandling, dnr 52/99-28)  
26 Se vidare i Bilaga B 
27 Art. 28-31, 43-48 och 49-51 i Romfördraget 
28 Se vidare i avsnitt 3 
29 Art. 12 Romfördraget 
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Alla leverantörer ska behandlas lika. Alla har rätt att få samma information 
samtidigt och det är inte tillåtet att omvärdera kriterier vid utvärderingen. EG-
domstolen har också slagit fast att det råder en likabehandlingsprincip som går 
utöver de gällande reglerna i Romfördraget.30

 
Proportionalitetsprincipen  
Kvalifikationskrav och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt 
samband samt stå i rimlig proportion med det som ska upphandlas.  
 
Principen om ömsesidigt erkännande  
Dokument, såsom certifikat och intyg, som utfärdats av behörig myndighet i 
något medlemsland, ska tillmätas samma innebörd och godtas av övriga 
medlemsländer.  
 
Principen om transparens  
Upphandlingen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. 
Förfrågningsunderlaget ska vara klart, tydligt och innehålla alla krav på det 
som ska upphandlas.  
 
2.3 Introduktion till affärsmässighet och samhällshänsyn 
vid offentlig upphandling 
 
I likhet med alla lagar är även LOU ett uttryck för politiska mål och 
ambitioner. Rättsutvecklingen av direktiv och lagar sker löpande i kölvattnet 
efter politiska diskussioner och lagstiftarens skiftande ambitioner. Den 
inrikespolitiska diskussionen om upphandlingens potential som politiskt 
påtryckningsmedel gör offentlig upphandling till ett högaktuellt område som 
lämpar sig väl för juridiska studier. Vad som inledningsvis bör konstateras är 
att området är under rättslig utveckling och att det i mångt och mycket råder 
oklarhet i vilken utsträckning som krav på samhällshänsyn får ställas enligt 
LOU och EG:s upphandlingsdirektiv, något som denna uppsats visar.  
 
Som beskrivits avsåg reglerna att tillgodose dåtidens krav på affärsmässighet 
och garantera offentlighet och rättssäkerhet. Affärsmässighetsbegreppet 
övertogs från den tidigare gällande upphandlingsförordningen (1986:366) och 
härstammar från utredningen SOU 1971:88 och markerade att myndigheter inte 
skulle ta industripolitiska, sysselsättningspolitiska eller försörjningspolitiska 
hänsyn utan fokusera på värdet hos den enskilda upphandlingen. Tidigare var 
Riksrevisionsverket tillsynsmyndighet för statlig upphandling, och de anförde 
att ”Den grundläggande principen för upphandlingen är att den ska bedrivas 
affärsmässigt. Det innebär att myndigheten skall beakta alla faktorer som 
behövs för att upphandlingen skall bli så ekonomisk och ändamålsenlig som 
möjligt för myndigheten själv.”31 Det förekommer också, enligt NOU, att 
affärsmässighet tolkats som yrkeskunnighet i anskaffningsarbetet, kunskap om 
gällande regler, varor och tjänster som ska inköpas, ett professionellt beteende 
eller ”god affärssed”. Denna extensiva tolkning ifrågasätter dock NOU. 32

                                                 
30 Mål C-243/89 
31 NOU Info oktober 1998, s. 6 
32 NOU Info oktober 1998, s. 6 
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Diskussionen om behovet av en revision av affärsmässighetsbegreppet har 
pågått under en längre tid och frågan underställdes först 
Upphandlingskommittens granskning. De gjorde en stor utredning om 
affärsmässighetsbegreppet utifrån perspektivet att det är en svensk företeelse 
och att gemenskapsrättens grundläggande principer torde fylla samma 
materiella funktion. Bland annat granskades om begreppet satte upp hinder mot 
att nå sociala och arbetsmarknadspolitiska mål samt miljömål i samma 
utsträckning som gemenskapsrätten. Kommitten menade att möjligheten att 
beakta andra hänsyn följer av gemenskapsrätten och att 
affärsmässighetsbegreppet inte ställer upp några hinder. I förlängningen är det 
dock EG-domstolen som tolkar gemenskapsrätten och möjligheterna att ta 
samhällshänsyn.33 I enlighet med Upphandlingskommitténs förslag gjordes 
ingen korrigering av affärsmässigheten, utan lämnades orörd. EG-
kommissionen hade ansett att de grundläggande principerna och då gällande 
direktiv införlivats i svensk rätt. Risken med att ta bort begreppet var dessutom 
att sända felaktiga signaler till upphandlande enheter att det inte längre fanns 
något krav på att skattemedel används så effektivt som möjligt.34

 
Debatten fortsatte dock och den följande Upphandlingsutredningen fick i 
uppdrag att återigen överväga behovet av en ändring eller ny bestämmelse om 
affärsmässighet. Utgångspunkten enligt kommittédirektivet var dock att det 
skall vara möjligt att ta olika former av samhällshänsyn vid tilldelning av 
kontrakt.35 Nuvarande Upphandlingsutredning har föreslagit att begreppet ska 
tas bort. Utredningen anser att lagförslagen så långt det är möjligt och lämpligt 
bör utformas i nära anslutning till direktivens bestämmelser. Situationen har 
också förändrats mot läget då kommittén gjorde sin bedömning eftersom att 
bestämmelsen om principerna för tilldelning av kontrakt i de nya direktiven har 
förändrats. Utredningen hänvisar till att direktiven bygger på EG-praxis och att 
den har berett väg för möjligheten att tillgodose den berörda allmänhetens 
behov på miljöområdet och det sociala området. De pekar också på att den 
väsentliga betydelsen av begreppet affärsmässighet ligger i att den ställer krav 
på att utnyttja konkurrensmöjligheterna samt att det redan framgår av olika 
artiklar att de grundläggande principerna ska iakttas. Mot den bakgrunden 
menar de att det inte längre finns anledning att behålla anknytningen till ett 
affärsmässighetsbegrepp.36  
 
Den nationella utvecklingen av upphandlingsjuridiken har skett  i nära 
förbindelse med den gemenskapsrättsliga. Vid Amsterdamfördragets 
ikraftträdande fick socialpolitiken, miljörätten och arbetsrätten tydligare 
rättsliga ramar. Bland annat fick sysselsättningspolitiken ett eget kapitel och de 
sociala målsättningarna en ökad tyngd i de övergripande 
målsättningsparagraferna. Enligt professor Niklas Bruuns rättsliga 
expertutredning på uppdrag av Upphandlingskommittén gjordes en distinktion 
mellan mål och medel, varvid det antyddes att det är möjligt att på rättsliga 
grunder argumentera för att den offentliga upphandlingen i EU utgör ett medel 
för att uppnå andra sociala mål.37 Vad gäller miljömål kan nämnas att artikel 2 
                                                 
33 Prop. 2001/02:142 s. 38 
34 SOU 2001:31 s. 288 
35 SOU 2005:22 s. 177 
36 SOU 2005:22 s. 219 
37 SOU 2001:31, Bilaga 3, s. 444 
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i EG-fördraget, efter Amsterdamfördragets införande, innehåller en 
bestämmelse som innebär att gemenskapen ska uppnå målet med en gemensam 
marknad och en ekonomisk och monetär union genom att bland annat främja 
en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalité.38 Andra 
milstolpar i utvecklingen av andra hänsyn än de ekonomiska, har möjligheten 
att ställa krav på så kallade antidiskrimineringsklausuler varit.  Övriga aktuella 
diskussioner är arbetsmarknadskrav på kollektivavtal eller motsvarande villkor, 
och här väntas det för svenskt vidkommande viktiga avgörandet i det så kallade 
Waxholmsfallet.  
 
De fyra friheterna för varor, tjänster, arbete och kapital har varit en röd tråd 
genom unionens historiska utveckling. En av gemenskaprättens viktigaste 
grunder har varit ekonomiska hänsyn, som vid upphandling har kommit till 
uttryck genom att den inre marknaden ska vara öppen för alla och att offentliga 
upphandlingar över ett visst värde ska annonseras i europeiska sammanhang.  
EG-rätten har dock gått från att fokusera på den inre marknaden, till en ökad 
och uttalad tolerans för att medlemsstaterna integrerar sociala, miljöpolitiska, 
estetiska och andra samhällshänsyn i sin verksamhet.  
 
Dylika hänsyn får beaktas vid kvalificering av anbudsgivare, vid 
anbudsutvärderingen samt vid utformningen av tillkommande kontraktsvillkor 
vid genomförandet av uppdraget. Vidare har den traditionella urvalsmetoden 
varit affärsmässighet genom lägsta pris, eller det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet. När den politiska pendeln gått från ekonomi till samhällshänsyn har 
nya områden för rättslig reglering öppnat sig.  
 
Av pedagogiska skäl har samhällshänsynen, i viss omfattning, delats in i tre 
undergrupper. De är förvisso besläktade med varandra, men utgör ändå 
avgränsade frågor som i huvudsak behandlas som skilda ämnen i merparten av 
källmaterial och den politiska debatten. De här områdena är miljöhänsyn, 
sociala hänsyn med antidiskrimineringsklausuler och slutligen 
arbetsmarknadspolitiska hänsyn inkluderande kollektivavtalsfrågan och ILO 
konvention 94. Det bör nämnas att det genomgående funnits   problem att 
skilja de sociala hänsynen och de arbetsmarknadspolitiska åt, då detta i somliga 
texter åsyftar samma saker, medan andra gör åtskillnad. I viss mån avspeglas 
gränsdragningsproblematiken i texten. Av dessa områden har de miljöpolitiska 
hänsynen kommit längst i rättsutvecklingen, medan sociala hänsyn är tämligen 
oklara och arbetsmarknadshänsyn först nyligen väckt nyfikenhet hos landets 
lagstiftare.  
 
Det finns ytterligare samhällshänsyn som diskuteras, men den debatten har 
ännu inte tagit klivet in i de offentliga utredningarna och därmed blivit aktuell 
för lagstiftarens bord. Det kan noteras att offentlig upphandling är ett vanligt 
föremål för lokalpolitiska ambitioner och det förekommer förhållandevis ofta 
att motioner eller kommunalpolitiska riktlinjer initieras i frågan. Politiker i 
Höganäs kommunfullmäktige driver exempelvis krav på att en vara, av 
miljöhänsyn, endast får transporteras en viss sträcka. Även i Ängelholm vill 
politiker ge korta transporter pluspoäng vid kommunens upphandlingar.39 Ett 
                                                 
38 Prop. 2001/02:142 s. 18  
39 ”Kristdemokraterna vill gynna egen livsmedelsproduktion”, Helsingborgs dagblad, 
http://hd.se/angelholm/2006/04/28/kd_vill_gynna_egen 
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annat färskt exempel från dagspressen är Malmö och Ängelholms kommuner 
som i fullmäktige beslutat att ställa krav på att varor i möjligaste mån ska vara 
rättvisemärkta.40 Sundsvalls kommun beslutade att avstå från krav på 
rättvisemärkning, eftersom de anser att det står i strid med LOU och krav på 
icke-diskriminering och proportionalitetsprincipen. NOU uttalade sig så sent 
som i juni 2006 i frågan om Rättvisemärkning och menade att sådana hänsyn 
kan vara otillbörligt gynnande, hur behjärtansvärt det än må vara. Frågan om 
samhällshänsyn är således ytterst aktuell.  
 
2.4 Sammanfattning 
 
Affärsmässighet är ett svenskt begrepp som härstammar från utredningen SOU 
1971:88 och markerade att myndigheter inte skulle ta industripolitiska, 
sysselsättningspolitiska eller försörjningspolitiska hänsyn utan fokusera på 
värdet hos den enskilda upphandlingen.  I 1 kap. 4 §  LOU finns för närvarande 
huvudregeln om affärsmässighet. Upphandling skall göras med utnyttjande av 
de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan 
ovidkommande hänsyn. Själva begreppet affärsmässighet är inte definierat i 
lagen och återfinns inte i EG-direktiven. Utöver skyldigheten att tillämpa LOU, 
och därmed affärsmässigheten, ska även EG-rättens grundläggande principer 
beaktas. Dessa är principen om icke-diskriminering, likabehandlingsprincipen, 
proportionalitetsprincipen, principen om ömsesidigt erkännande och principen 
om transparens.  
 
Vid Amsterdamfördragets ikraftträdande fick socialpolitiken, miljörätten och 
arbetsrätten tydligare rättsliga ramar. Bland annat fick sysselsättningspolitiken 
ett eget kapitel och de sociala målsättningarna en ökad tyngd i de övergripande 
målsättningsparagraferna. Detta har gett utslag i EG-rätten som gått från att 
fokusera på den inre marknaden, till en ökad och uttalad tolerans för att 
medlemsstaterna integrerar sociala, miljöpolitiska, estetiska och andra 
samhällshänsyn i sin verksamhet. Sådana  samhällshänsyn får beaktas vid 
kvalificering av anbudsgivare, vid anbudsutvärderingen samt vid utformningen 
av tillkommande kontraktsvillkor vid genomförandet av uppdraget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Gemenskapsrätten 
                                                 
40 ”Dyrare men rättvisare kaffe”, Helsingborgs dagblad, 
http://hd.se/angelholm/2006/05/21/dyrare_men_raettvisare_kaffe 
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3.1 EG-rätt om offentlig upphandling i korthet 

 
Vid sidan om EG-fördragets grundläggande beaktandesatser återfinns de 
rättskällor som reglerar upphandling främst i två direktiv.41 Det finns två 
upphandlingssektorer som lyder under olika regler. Det är dels den klassiska 
sektorn som omfattar byggentreprenader, varor och tjänster och dels 
försörjningssektorn, som omfattar verksamheterna vatten, energi, transport och 
telekommunikation. För dessa sektorer finns också rättsmedelsdirektiv.42 Den 
gemenskapsrättsliga regleringen består både av obligatoriska och frivilliga 
regler. 
 
Huvudprincipen är att svenska upphandlande enheter ska följa LOU och 
därigenom indirekt också följa EG-direktiven. Det kan emellertid finnas 
bestämmelser som, medvetet eller omedvetet, inte är inkorporerade i svensk 
rätt. EG-domstolen har i målet Van Gend en Loos slagit fast att om en regel är 
klar och tydlig, precis och ovillkorlig och om enskildas (i detta fall 
leverantörers) rätt mot staten, kommuner eller andra upphandlande enheter är 
beroende av regeln kan den tillmätas så kallad direkt effekt.43 Även om en 
bestämmelse inte har direkt effekt ska den tolkas enligt principen om 
fördragskonform tolkning. EG-fördraget tillhör primärrätten och tillmäts 
företräde framför exempelvis direktiv och förordningar, som istället kallas 
sekundärrätt. Upphandlingsdirektiven ska alltså tolkas i ljuset av 
primärrätten.44 Den här skyldigheten  kallas EG-konform tolkning och anges i 
10 art. Romfördraget. Det åligger staten att tillse att de svenska 
upphandlingsreglerna uppfyller de krav som EG-rätten ställer. Som nämnts i i 
det inledande avsnittet skulle de nya upphandlingsdirektiven införts i svensk 
rätt den 31 januari 2006. Så har ej skett vilket ställer till med bekymmer för 
den svenska upphandlingsmarknaden.   
 
Som tidigare påtalats återfinns ej affärsmässighetsbegreppet i 
gemenskapsrätten, varför någon explicit redogörelse inte finns i denna del. 
Däremot åskådliggörs den förskjutning som skett från ekonomiska hänsyn och 
den inre marknaden till andra hänsyn.  
 
3.2 EG-fördraget 
 
Det finns ett antal artiklar i fördraget som är relevanta för upphandlingar.   
Artikel 3 i EG-fördraget reglerar gemenskapens verksamhetsområden med den 
inre marknaden med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. 
Genom Amsterdamfördraget gjordes ett tillägg som säger att arbete för 
jämställdhet mellan kvinnor och män ska integreras i alla gemenskapens 
verksamhetsområden. Artikel 6 anger att unionen bland annat bygger på 
respekt för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.  

                                                 
41 Fullständigt namn på direktiven finns  i avsnitt 1.5  
42 Rättsmedelsdirektiven ålägger alla medlemsstater att införa bestämmelser om att skadestånd 
ska kunna utgå till den som har lidit skada på grund av överträdelser vid offentlig upphandling. 
I 7 kap. 2-8§§ finns regler om skadestånd vid offentlig upphandling. 
43 Mål 26/62, Van Gend en Loos samt mål 103/88 Fratelli Costanzo 
44 Pedersen, Falk; 2004 s. 16 
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I EG-fördraget finns ingen bestämmelse som direkt hänvisar till offentlig 
upphandling. Artikel 12 talar om icke-diskriminering, artikel 28 om den fria 
rörligheten av varor, artikel 43 om etableringsrätt, artikel 49 om om fri 
rörlighet av tjänster. Dessa artiklar ligger emellertid till grund för EG-
direktiven om offentlig upphandling. Huvudregeln är att det endast i 
undantagsfall går att införa regler som hindrar den fria rörligheten av varor och 
tjänster. Det måste då vara uttryckligen föreskrivet (artiklarna 30, 45 och 55 i 

G-fördraget eller genom EG-domstolens praxis).  E  
EG-fördraget förbjuder uttryckligen kvantitativa importrestriktioner mellan 
medlemsstaterna. Med andra ord är det inte tillåtet att använda restriktioner 
som begränsar den fria rörligheten för varor.45 Det här håller dörrarna öppna 
för europeisk offentlig upphandling på den inre marknaden. Artikeln är 
intressant ur upphandlingssynvinkel, eftersom den även förbjuder åtgärder 
med motsvarande verkan som importrestriktioner. Med det åsyftas sådana 
ingrepp som har samma effekt som en importrestriktion. I fallet Benoit och 
Gustave Dassonville slog EG-domstolen fast att alla nationella handelshinder 
som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt hindrar samhandeln är att ses 
som likställt med kvantitativ importrestriktion. Åtgärder definieras enligt sin 
verkan och inte sin karaktär.46  
 
Etableringsfriheten i EG-fördraget och den fria rörligheten för tjänster är också 
av intresse.47 Etableringsfriheten innebär en rätt för alla individer och företag 
att etablera sig i valfritt medlemsland, och har också rätt att tillhandahålla sina 
tjänster inom samma områden. Eftersom upphandlande enheter är förpliktade 
subjekt enligt artikel 86 har de samma skyldighet som den svenska staten att 
åtlyda dessa artiklar.  
 
Det är inte förenligt med gemenskapsrätten att ställa upp krav på viss 
nationalitet i förfrågningsunderlaget. Fördraget stadgar fri rörlighet för 
arbetstagare och således är krav på nationalitetstillhörighet förbjudet.48 
Däremot kan krav på svenskspråkighet anses förenligt om detta är ett relevant 
krav för att kunna utföra tjänsten. Det förekommer att upphandlande enheter 
ställer krav på att en leverantör ska besitta en viss språkkunskap för att tjänsten 
ska kunna utövas på korrekt sätt. Att ställa språkkrav är alltså tillåtet under 
förutsättning att kravet har direkt betydelse för utövandet att tjänsten. 
Konsekvensen av att en viss typ av tjänst kräver tillgänglighet vid brådskande 
ärenden kan bli att endast lokala leverantörer deltar i en upphandling.  Detta 
anses dock inte utgöra otillbörligt gynnande.49

 
Artikel 2 i EG - fördraget stipulerar att gemenskapen skall främja en hållbar 
utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga 
om sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män och 
en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitéer. I artikel 
3.1 första stycket c skrivs att för att uppnå dessa mål skall gemenskapens 
verksamhet innefatta bland annat upprättande av en inre marknad - till vilken  
                                                 
45 Artikel 28 EG-fördraget 
46 C- 8/74 Benoit och Gustave Dassonville  
47 Artikel 43 och 49  EG-fördraget 
48 Artikel 39 EG-fördraget 
49 Falk, Jan-Erik; Miljöanpassad upphandling- offentligt och privat, 2001 s. 31 
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den offentliga upphandlingen hör- med avskaffande av hinder för de fria 
rörligheterna och en miljöpolitik. Det finns också en socialpolitisk dagordning 
antagen, vars syfte är att bland annat  trygga ett positivt och dynamiskt samspel 
mellan ekonomisk politik, sysselsättningspolitik och socialpolitik.50

 
3.2.1 Särskilt om miljöhänsyn 

 
Vad gäller miljökrav har även i detta fall en förändring i samband med 
Amsterdamfördraget gjorts. Numera framhäver fördraget att gemenskapens 
verksamhet ska innefatta en miljöpolitik och att miljöskyddet skall integereras i 
utformningen och genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet 
särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling.51 Bland annat föreskrivs att 
miljöskyddskrav ska integreras i alla delar av gemenskapspolitiken.52

 
Det finns också undantag från den fria rörligheten för varor för att skydda 
människor och djurs hälsa och liv samt för bevarandet av växter.53 Om 
medlemsstaten kan visa att en åtgärd grundas på hänsyn till allmän moral, 
allmän ordning eller säkerhet eller intresset av att skydda människors eller 
djurs hälsa och liv etc får åtgärden anses legitim. Åtgärden får dock inte öppna 
för godtycklig diskriminering eller vara oproportionell i förhållandet till syftet. 
Vidare har EG-domstolen slagit fast att nationella handelshinder får införas då 
gemenskapsrättslig reglering saknas, under förutsättning att de är 
oundgängligen nödvändiga och utgör ett tvingande hänsyn för skyddet av ett 
väsentligt allmänintresse. Att detta kan innefatta miljöskyddsåtgärder visar 
fallet C-302/86 då Kommissionen gick till doms mot Danmark. Målet gällde 
att Danmark endast tillät producenter och importörer som sålde öl och läsk i 
behållare som ingick i ett retursystem.54  
 
Att miljöfrågorna åtnjuter hög status i gemenskapsrätten märks inte minst  
eftersom kommissionen i sina förslag till beslut utgår från en hög skyddsnivå 
när det gäller hälsa, säkerhet samt miljö-och konsumentskydd. Gemenskapens 
miljöpolitik ska syfta till ”en hög nivå”.55  
 
3.2.2. Om sociala hänsyn och arbetsmarknadshänsyn 
 
Genom Amsterdamfördraget fick de sociala målsättningarna ökad tyngd i EG-
fördraget. En hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, 
jämställdhet, höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten är målsättningar. 
Den gemensamma marknaden, EMU och den fria rörligheten anges vara ett 
medel för att uppnå bland annat dessa mål.56 Jämställdhetsarbetet ska 
integreras i alla gemenskapens verksamhetsområden, det vill säga även den 
inre marknaden och den fria rörligheten.57 Gemenskapen har vidare fått en 
rättslig grund att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av 

                                                 
50 KOM (2000) 379 slutlig 
51 Prop. 2001/02:142 s. 18 , artikel 3 och 6 EG-fördraget 
52 I upphandlingsdirektiven hänvisas till artikel 6 i fördraget.  
53 Artikel 30 i EG-fördraget 
54 C-302/86, Kommissionen mot Danmark 
55 Prop. 2001/02:142 s. 18, artikel 95.3 och artikel 174 
56 Prop. 2001/02:142 s. 21, artikel 2 EG-fördraget 
57 Prop. 2001/02:142  s. 21  
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kön, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder eller sexuell 
läggning.58  
 
EG-domstolen har i flera fall slagit fast vad som är att anse som  brott  mot  
icke-diskrimineringsprincipen. Bland annat var frågan uppe när kommissionen 
drev ett ärende mot Danmark. Den upphandlande danska enheten hade lagt in 
en klausul i kontraktet som innebar att leverantörerna i största möjliga mån 
skulle använda sig av danskt byggmaterial, i syfte att gynna den inhemska 
produktionen och därmed skydda danska arbetstillfällen. EG-domstolen 
uppfattade detta som diskriminerande mot övriga EG-stater därför att det var 
en handelshindrande åtgärd. Därmed hade Danmark brutit mot artikel 28 i EG-
fördraget.59  

 
3.3 Upphandlingsdirektiven  
 
Utöver de ovan omtalade primärrättsliga reglerna finns det två nya 
upphandlingsdirektiv som utgör sekundärrättslig reglering. De innehåller både 
obligatoriska och frivilliga regler. Det bör påpekas att de upphandlingar som 
understiger tröskelvärdet60 inte är underställda sekundärrätten utan endast 
primärrätten.61 Varje enskild medlemsnation har alltså istället rätt att införa 
egna regler avseende detta område. I nuvarande LOU motsvaras det av kap. 6, 
och regleras alltså inte i upphandlingsdirektiven. Vid sidan av 
sammanläggningen har även redaktionella ändringar gjorts, i syfte att följa 
upphandlingsprocessen kronologiskt. Det får anses lättare för alla som ska 
tillämpa lagstiftningen om den blir mer pedagogiskt uppbyggd. 
 
För att förstå den vidare diskussionen om samhällshänsyn behövs viss 
förförståelse för direktivens övriga grundläggande regler. 
Upphandlingsförfarandet skall vara öppet för alla potentiella anbudsgivare 
inom den gemensamma marknaden. Det säkerställs bland annat genom 
bestämmelsen, att alla upphandlingar som överstiger vissa angivna 
tröskelvärden skall annonseras i Europeiska unionens officiella tidning. Det 
skall framgå av annonsen vilket förfarande den upphandlande enheten väljer. 
Det kan vara ett öppet förfarande, där samtliga leverantörer tillåts delta, ett 
selektivt förfarande, där inbjudna kvalificerade leverantörer får lämna anbud 
eller ett förhandlat förfarande, där den upphandlande myndigheten förhandlar 
om kontraktet med en eller flera inbjudna kvalificerade leverantörer.62 I det 
nya direktivet återfinns också den konkurrenspräglade dialogen, som kan 
användas för upphandlingar inom den klassiska sektorn.63 Direktiven inför 
också nya tröskelvärden, förkortade tidsfrister vid elektroniskt förfarande vid 
upphandling, samt obligatorisk diskvalificering av anbudsgivare som dömts för 
organiserad brottslighet, bestickning eller bedrägeri. Vidare ska varje 
kriteriums vikt anges i annonsen eller förfrågningsunderlaget.  

                                                 
58 Artikel 13 EG-fördraget 
59 C-243/89, Kommissionen mot Danmark 
60 Se Bilaga C 
61 Upphandlingsutredningen har föreslagit att direktivens frivilliga regler om 
konkurrenspräglad dialog, dynamiska inköpssystem, elektroniska auktioner och 
inköpscentraler införs i svensk rätt.  
62 Läs mer i avsnitt 4.4 
63 För vidare information om konkurrenspräglad dialog, se SOU 2005:22 s. 190 
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Vad gäller försörjningsdirektivet omfattar det inte längre 
telekommunikationssektorn, posttjänster undantaget. Förfarandet i direktivet 
för försörjningssektorerna är något mer flexibelt än det för den klassiska 
sektorn, framför allt eftersom att de upphandlande enheterna har rätt att 
använda sig av förhandlat förfarande som huvudregel.64  
 
Såväl upphandlingsdirektiven som EG-fördraget anger att ingenting i 
respektive direktiv bör hindra vidtagande eller genomförande av sådana 
åtgärder som behövs för att skydda allmän ordning, allmän moral och allmän 
säkerhet, att skydda människors och djurs hälsa och liv eller för att bevara 
växter, i synnerhet med sikte på en hållbar utveckling, under förutsättning att 
åtgärderna överensstämmer med fördraget.65  
 
För den som dömts för brott avseende yrkesetiken eller gjort sig skyldig till  
allvarligt fel i yrkesutövningen framgår att överträdelser av nationella 
bestämmelser som genomför arbetslivsdirektivet, likabehandlingsdirektivet 
eller av nationell miljölagstiftning kan utgöra grund för uteslutning.66  
 
Utvärderingsgrund kan antingen vara lägsta anbud eller det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Vid utvärdering av kontrakt med det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet som urvalsgrund ska, för att undersöka vilken leverantör 
som har det bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kriterier för detta 
fastställas.67 Kriterierna beror på föremålet för upphandlingen, eftersom de ska 
göra det möjligt att utvärdera varje anbuds prestanda i förhållande till föremålet 
för upphandlingen, enligt definitionen i de tekniska specifikationerna. 
Tilldelningskriterierna ska göra det möjligt att utvärdera och jämföra anbuden 
och bedöma dem på ett objektivt sätt. Enligt samma villkor får en 
upphandlande enhet använda kriterier som ”syftar till att tillgodose sociala krav 
som bland annat tillgodser behov – fastställda i specifikationerna för 
upphandlingen- hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper, till vilka 
förmånstagarna/användarna av de byggentreprenader, varor och tjänster som är 
föremål för upphandlingen hör.” 
 
Villkor för fullgörande av kontrakt är förenliga med respektive direktiv under 
förutsättning att de inte är direkt eller indirekt diskriminerande och att de har 
bekantgjorts för leverantörerna. Som exempel anges krav som syftar till att 
främja yrkesutbildning på arbetsplatsen, anställning av personer som har 
särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpning av 
arbetslösheten eller skydd för miljön. Ytterligare exempel är utbildning för 
arbetslösa eller ungdomar. 68

                                                 
64 Dir. 2004:47 
65 I beaktandesats 6 i det klassiska direktivet och motsvarande beaktandesats 15 i 
försörjningsdirektivet finns motsvarande delar av artikel 30 i EG-fördraget 
66 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling i arbetslivet, samt rådets direktiv 76/297/EEG om genomförandet av principen 
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor. Se vidare i beaktandesats 34 och 35 i det klassiska direktivet samt 
beaktandesatserna 45 och 54 st. 3 och 4 i försörjningsdirektivet 
67 Beaktandesats 46 st. 3 och 4 styckena i det klassiska direktivet, samt beaktandesats 55 4 st. i 
försörjningsdirektivet 
68 Beaktandesats 33 i det klassiska direktivet och beaktandesats 44 i försörjningsdirektivet 

22 



 
3.3.1 Miljöhänsyn 
 
I upphandlingsdirektiven hänvisas till artikel 6 i EG-fördraget, och det framgår 
att direktiven syftar till att klargöra hur de upphandlande enheterna kan bidra 
till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling samtidigt som det ges 
möjlighet att erhålla bäst värde för pengarna.   69
 
De nya direktiven bygger på rådande praxis och det återfinns en hel del nyheter     
inom miljöområdet. Det är numera tillåtet för den som vill fastställa miljökrav i 
de tekniska specifikationerna att föreskriva krav på särskilda miljöegenskaper, 
exempelvis en särskild produktionsmetod och/eller särskilda miljöeffekter för 
grupper av varor och tjänster.70 Den får, men är inte skyldig, hänvisa till 
specifikationer som fastställts för miljömärken om kravet har utarbetats på 
grundval av vetenskapliga rön etc. Enligt Jan-Erik Falk  är det  tillåtet att ställa 
miljökrav i tilldelningsfasen, att utesluta en leverantör vid miljöbrott, att 
använda miljöegenskaper i tekniska specifikationer, att använda kvalitets- och 
miljöledningssystem som bevis för teknisk förmåga och kapacitet och att 
använda kriteriet för miljömärken för att beskriva miljöegenskaper.71   

 
3.3.2 Sociala hänsyn och arbetsmarknadshänsyn 

 
Direktiven bygger på EG-domstolens praxis om tilldelningskriter och den 
tydliggör möjligheterna för upphandlande enheter att ”tillgodose den berörda 
allmänhetens behov på det sociala området. ” Förutsättningen är att kriterierna 
är kopplade till kontraktsföremålet, att de inte ger den upphandlande enheten 
obegränsad valfrihet samt att de uttryckligen anges och överensstämmer med 
grundläggande gemenskapsrättsliga principer.72 Direktiven tillåter att 
medlemsländerna anpassar sin respektive nationella lagstiftning till den 
nationella rätten. Vid all upphandling, även under tröskelvärdena, måste 
emellertid hänsyn till de grundläggande principerna tas.  
 
Den upphandlande myndigheten bör, då det är möjligt, fastställa tekniska 
specifikationer för att ta hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för 
funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares 
behov.73  
 
Den upphandlande enheten får reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden 
för så kallade skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall 
fullgöras inom ramen för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda 
arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av 
funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på 
normala villkor.74 Det råder dock diskussion om hur begreppet skyddade 

                                                 
69 Beaktandesats 5 i det klassiska direktivet och motsvarande 12 i försörjningsdirektivet.  
70 Beaktandesats 29 i det klassiska direktivet och motsvarande 42 i försörjningsdirektivet 
71 Falk, Jan-Erik, Frenander, C, Nohrstedt, P,  Ryding, S-O; Miljöledning vid upphandling och 
inköp, 2004 s. 41 f.  
72 Beaktandesats 1 i direktiven  SOU 2006:28 s. 193 
73 Beaktandesats 29 i det klassiska direktivet och motsvarande 42 i försörjningsdirektivet 
74 Artikel 19 i det klassiska direktivet och beaktandesats 28 
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verkstäder ska definieras. Möjligtvis kan den svenska varianten Samhall AB 
vara jämförbart.  
 
Under upphandlingsdirektivens utarbetande drev i synnerhet 
Europaparlamentet, men även vissa regeringar såsom den svenska, på en 
utveckling mot att större hänsyn skall tas till såväl miljö som sociala villkor vid 
upphandlingar. I ministerrådets gemensamma ståndpunkt står till exempel att 
”villkoren för fullgörande av ett kontrakt är förenliga med detta direktiv om det 
inte är direkt eller indirekt diskriminerande och om det anges i meddelandet 
om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Villkoren kan till exempel 
syfta till att främja yrkesutbildning på arbetsplatsen och anställning av personer 
som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa 
arbetslöshet eller skydda miljön.”75 Som exempel kan nämnas skyldighet att i 
samband med fullgörande av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller 
genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar, att följa bestämmelserna i 
grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organisation) om 
dessa inte har införlivats i den nationella lagstiftningen, eller att anställa ett 
större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella 
lagstiftningen.76 Vidare står det i artikel 26 att ”en upphandlande myndighet får 
ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under förutsättning att de 
är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om 
upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får omfatta sociala 
hänsyn och miljöhänsyn.”77 I den gemensamma ståndpunkten återges vilka 
kriterier som ska tillämpas då man använder sig av det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. ”...olika kriterier som motiveras av föremålet för det 
offentliga kontraktet ifråga, till exempel kvalitet, pris, tekniska fördelar, 
estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftskostnader, 
kostandseffektivitet, eftermarknadsservice och tekniskt stöd, leveransdag och 
leveranstid eller tid för fullgörande.” 
 
3.4 EG-domstolens praxis 
 
EG-domstolen har i hög grad bidragit till den rättsliga utvecklingen inom 
upphandlingsområdet. Det gäller i synnerhet bestämmelserna om miljökrav och 
sociala krav.  Inledningsvis är det dock viktigt att klargöra vad som händer när 
nationell rätt strider mot EG-rätten.78 De nationella domstolarna ska tillämpa 
EG-rätten under förutsättning att bestämmelsen har så kallad direkt effekt. 
Direkt effekt har bestämmelser som innehåller rättighet eller skyldighet för 
enskild (exempelvis leverantör), och där bestämmelsen dessutom är klar och 
tydlig. Det ska inte finnas utrymme för tolkningar. Enligt EG-kommissionen 
har de flesta artiklarna i upphandlingsdirektivet direkt effekt.79  

 
 
Om begrepp  

                                                 
75 Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, Dok 11029/02  
76 Övervägande 31 i det klassiska direktivet 
77 Artikel 26 i det klassiska direktivet 
78  EG-domstolen har bland annat i mål C-6/64 och C-106/77 tagit ställning till detta 
79 Grönboken om offentlig upphandling (1996) s. 7  

24 



EG-domstolens dom i målet A. Leur-Bloem mot Inspecteur der 
Belastingsdienst/Ondernemingen Amsterdam har haft ett icke obetydligt 
inflytande på den gemenskapsrättsliga utvecklingen.80 Detta märks även inom 
upphandlingsområdet då domen nämns i det kommittédirektiv som 
upphandlingsutredningen har haft att följa. Domen slår fast att bestämmelser 
och begrepp som hämtats från gemenskapsrätten ska tolkas på ett enhetligt sätt. 
"När en nationell lagstiftning för lösningen av problem i rent interna situationer 
anpassas till den lösning som har valts i gemenskapsrätten - för att bland annat 
undvika att inhemska medborgare diskrimineras, eller att det uppstår eventuella 
snedvridningar av konkurrensen, såsom i det aktuella fallet - föreligger det ett 
bestämt gemenskapsrättsligt intresse av att bestämmelser och begrepp som 
hämtats från gemenskapsrätten blir tolkade på ett enhetligt sätt, oberoende av 
under vilka omständigheter de skall tillämpas, för att undvika att det i 
framtiden förekommer tolkningar som skiljer sig åt".81  
 
Om krav på ekonomiska åtaganden 
I målet CEI var frågan om förenlighet mellan det äldre byggdirektivet och en 
nationell regel som innebar att en förutsättning för att få vara med i en 
upphandling var att värdet av leverantörens samtliga kontraktsåtaganden inte 
överskred ett visst belopp. Domstolen kom fram till att direktivet saknade en 
sådan reglering och att beloppsgränsen inte stred mot angivna 
gemenskapsrättsliga principer och inte begränsade leverantörers möjlighet 
inom gemenskapen att delta. Slutsatsen var att gemenskapsrätten inte anger 
vilka krav i ekonomiskt och finansiellt hänseende som får ställas och att det 
därmed får anses tillåtet att använda egna hjälpkriterier.82

 
Om sociala och arbetsmarknadspolitiska krav 
Beentjesfallet klargjorde frågetecken kring sociala kontraktsvillkor.83 Företaget 
Beentjes hade lagt ett anbud till den nederlänska staten som upphandlade ett 
byggnation - och anläggningsavtal. Trots att företaget hade lagt det lägsta 
budet erhöll inte Beentjes upphandlingsavtalet. Ett av skälen var att Beentjes 
inte kunde uppfylla ett socialt villkor som hade angetts i 
förfrågningsunderlaget, nämligen ett fullgörandevillkor att rekrytera minst 70% 
av arbetsstyrkan bland långtidsarbetslösa genom att använda den regionala 
arbetsförmedlingens tjänster. Domstolen konstaterade att den typen av socialt 
kontraktsvillkor var förenligt med gemenskapsrätten, under förutsättning att 
villkoret för det första angavs i förfrågningsunderlaget och för det andra inte 
diskriminerade utländska företag. Den här domen har blivit ett viktigt 
klargörande för möjligheten att använda upphandlingen som ett verktyg att 
uppnå samhällspolitiska mål. Däremot har inte domen gett ett uttömmande 
eller tillfredsställande svar på hur ett socialpolitiskt villkor ska, eller får, 
formuleras.  
 
Det så kallade Nord-Pas-de-Calais-målet handlar i sin tur om sociala 
tilldelningskriterier. Konflikten stod mellan den europeiska kommissionen och 

                                                 
80 EG-domstolens dom av den 17 juli 1997 i mål C-28/95 A. Leur-Bloem mot Inspecteur der 
Belastingsdienst/Ondernemingen Amsterdam REG 1997 s.4161 
81 Dir. 2004:47 punkt 32 
82 EG-domstolens dom den 9 juli 1987 i de förenenade målen 27/86, 28/86 och 29/86, REG 
19987 s. 3347  
83  Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes mot Nederlänska staten 
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den Franska republiken.84 Kommissionen ställde Frankrike inför rätta för 
underlåtenhet att respektera den gemenskapsrättsliga 
upphandlingslagstiftningen vid tilldelningen av ett avtal för uppförande och 
underhåll av skolbyggnader. Den avgörande frågan var huruvida det skulle 
vara tillåtet att ange ett tilldelningskriterium som krävde att entreprenörer 
skulle anlita arbetskraft från ett lokalt projekt i syfte att bekämpa arbetslöshet. 
Domstolen slog emellertid fast att en upphandlade enhet kan använda 
arbetslöshetsbekämpning som tilldelningskriterium och därmed anta det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Villkoret för att göra detta var att 
kriteriet för det första inte får stå i strid med den gemenskapsrättsliga 
etableringsfriheten eller tillhandahållandet av tjänster, och för det andra måste 
kriteriet anges i förfrågningsunderlaget. Domen ökade spelrummet för att 
använda sysselsättningspolitiska mål vid upphandling. 
 
Om miljöhänsyn 
I Concordia-målet, eller finska bussfallet som det ofta omnämns,  överklagade 
bussföretaget Concordia ett beslut av Helsingfors stad.85 Concordia la det 
lägsta anbudet men erhöll inte avtalet. Istället för lägsta anbud hade den 
upphandlande enheten använt tre kriterier för att få fram det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet: den totala driftskostnaden, bussparkens kvalitet och 
operatörens kvalitets- och miljöstyrning. Det företag vars bussar bullrade minst 
och släppte ut minst föroreningar hade fått uppdraget. I ljuset av sina tidigare 
domar valde EG-domstolen att klargöra att miljömässiga vinster får användas 
som tilldelningskriterium. Villkoren för ett sådant kravs legitimitet betonades: 
tilldelningskriterier måste vara kopplade till föremålet för kontraktet och 
återigen belystes vad som framkommit i de tidigare domarna, nämligen att 
besluten måste vara objektiva och transparenta, måste omnämnas i 
beslutsunderlaget och efterleva gemenskapsrättens grundläggande principer 
som exempelvis principen om ickediskriminering. Domen visade att gröna 
tilldelningskriterier är tillåtna, men det är nödvändigt att det finns en nära 
koppling mellan kriteriet och kontraktsföremålet.86  
  
I Wienstrom/EVN-målet avgjordes frågan om gröna produktionsmetoder som 
tilldelningskriterium.87 De två bortvalda anbudsgivarna EVN och Wienstrom 
ställde den östterrikiska delstaten Kärnten inför rätta vid val av 
elförsörjningsleverantör. Upphandlingsenheten hade använt dels anbudspriset 
med en viktning på 55% och dels andelen energi från förnyelsebara källor med 
en viktning på 45%. Återigen slog domstolen fast att ett tjänsteavtals 
miljöeffekt får utvärderas vid antagandet av anbud som är ekonomiskt mest 
fördelaktigt, och att såväl kravet som viktningen var i överrensstämmelse med 
gemenskapsrätten. Det nya i domen var att domstolen ansåg det tillåtet att även 
ställa krav på produktionsmetoden och inte bara tjänsten. Återigen skickade 
domstolen med några begränsningar för ett tilldelningskriterium för 
produktionsmetoder, nämligen att den upphandlande enheten måste be 
anbudsföretagen att lämna information som styrker att de uppfyller 

                                                 
84 Nord-Pas-De-Calais C-225/98, Kommissionen mot Franska republiken 
85 C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab, tidigare Stagecoach Finland Oy Ab mot 
Helsinginkaupunki och HKL-Bussiliikenne 
86 C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab, tidigare Stagecoach Finland Oy Ab mot 
Helsinginkaupunki och HKL-Bussiliikenne 
87 C-448/01, EVN AG och Wienstrom mot Republiken Österrike  
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miljökraven. Därtill får kravet på metod endast rikta sig till den andel som 
levereras enligt upphandlingskontraktet och exempelvis inte vilken andel 
förnyelse energi som levereras till övriga kunder.88 Domstolen skriver att det 
inte är tillåtet att ställa miljökriterier som villkor om dessa inte kan säkerställas 
en verklig kontroll av att anbudsinformationen är korrekt.  
 
Upphandlingsutredningen sammanfattar att dessa domar innebär att en 
upphandlande enhet får ställa krav som inte är av renodlat ekonomisk karaktär 
och att ett sådant krav får användas för att bedöma vad som är ekonomiskt 
mest fördelaktigt. Kravet på samband och kravet på att det måste gå att 
kontrollera om en leverantör lever upp till de ställda kraven gäller i både 
miljöhänsyn och sociala hänsyn.89  
 
Utredningen skriver dock att domstolen gjort skillnad på miljöhänsyn och 
sociala hänsyn genom att miljöhänsynen inordnats bland de krav som får 
användas för att mäta vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt, medan sociala 
krav ställts vid sidan av. Vidare finns det en tydlig koppling mellan den 
uttalade miljöpolitiken i EG medan något samband inte berörts i EG-domarna 
avseende sociala hänsyn. Dessa domar har också legat till grund för en del av 
de ändringar som införts i de nya upphandlingsdirektiven90  
 
3.5 EG och Världshandelsorganisationens upphandlings-
regler -  Government Procurement Agreement (GPA) 
 
Den europeiska unionen har tecknat ett separat avtal med tillträde till den 
europeiska marknaden. Syftet är att öppna upp för internationell konkurrens 
bland myndigheternas upphandling av varor och vissa tjänster inom bygg-och 
anläggningsarbeten över vissa ekonomiska tröskelvärden. Detta ska ske genom 
att tillämpa öppna och icke-diskriminerande förfaranden. Det här innebär att 
leverantörer från de länder som undertecknat avtalet har samma rätt att få 
tillträde till EU:s inre marknad. I avtalet nämns möjligheterna att ta hänsyn till 
sociala och miljömässiga villkor endast allmänt. Generellt anses åtgärder till 
skydd för människors, djurs och växters liv som legitima. I vissa länder finns 
specialregler till förmån för socialt utsatta grupper. Huvudregeln är dock att de 
flesta övriga åtgärder betraktas som protektionistiska och i strid med krav på 
öppenhet. Bland medlemsländerna märks, förutom EU, Kanada, Hong-Kong, 
Kina, Island, Israel, Japan, Korea, Norge, Schweiz och USA.91

 
3.6 Sammanfattning 
 
Huvudregeln i gemenskapsrätten är att det endast i undantagsfall går att införa 
regler som hindrar den fria rörligheten för varor och tjänster. Om hindrande 
regler ska finnas måste dessa vara uttryckligen föreskrivna. 
Amsterdamfördraget framhäver numera att miljöskyddskrav för att skydda 
människors och djurs hälsa och liv samt för bevarandet av växter är tillåtet. 
Vad gäller sociala målsättningar åtnjuter även dessa stor tyngd i  
                                                 
88 C-448/01 EVN AG och Wienstrom mot Republiken Österrike 
89 SOU 2006:28 s. 185 
90 SOU 2006:28 s. 185 
91 SOU 1997:111 s. 459 
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Amsterdamfördraget. En hög sysselsättningsnivå och socialt skydd eftersträvas 
och jämställdhetsarbetet  och höjd livskvalitet ska eftersträvas.  
 
Vid sidan om EG-fördragets grundläggande beaktandesatser återfinns de 
rättskällor som reglerar upphandling främst i två direktiv.92 Det finns två 
upphandlingssektorer som lyder under olika regler. Det är dels den klassiska 
sektorn som omfattar byggentreprenader, varor och tjänster och dels 
försörjningssektorn, som omfattar verksamheterna vatten, energi, transport och 
telekommunikation.  Vad gäller de två upphandlingdirektiven har även dessa 
öppnat upp för att andra hänsyn än affärsmässiga kan tas. Det är tillåtet för en 
upphandlande enhet att fastställa miljökrav i de tekniska specifikationerna och 
föreskriva krav på särskilda miljöegenskaper, som en särskild 
produktionsmetod eller särskild miljöeffekt. Vad gäller sociala hänsyn och 
arbetsmarknadspolitiska hänsyn är förutsättningen för ett kravs förenlighet med 
gemenskapsrätten att kriterierna är kopplade till kontraktsföremålet, att de inte 
ger den upphandlande enheten obegränsad valfrihet samt att de uttryckligen 
anges och överensstämmer med grundläggande gemenskapsrättsliga principer.  
 
EG-domstolen har i mångt och mycket banat väg för utvecklingen mot  andra 
hänsyn än de affärsmässiga. Några domar har varit centrala i denna utveckling 
och bland dem kan nämnas det så kallade Beentjesfallet, som klargjorde 
frågetecken kring sociala kontraktsvillkor. Där fastslogs att ett 
fullgörandevillkor att rekrytera minst 70% av arbetsstyrkan bland 
långtidsarbetslösa var förenligt med gemenskapsrätten, under förutsättning att 
villkoret angavs i förfrågningsunderlaget och inte diskriminerade utländska 
företag. I Concordiamålet, eller finska bussfallet,  hade uppdraget tilldelats den 
anbudsgivare som hade lägst bullernivå och släppte ut minst föroreningar. EG-
domstolen fastslog att miljömässiga vinster får användas som 
tilldelningskriterium, givet att de är objektiva och genomsynliga, måste 
omnämnas i beslutsunderlaget och efterleva gemenskapsrättens grundläggande 
principer som exempelvis principen om ickediskriminering. Domen visade att 
gröna tilldelningskriterier är tillåtna, men det är nödvändigt att det finns en 
nära koppling mellan kriteriet och kontraktsföremålet. 
 
Således kan det konstateras att det numera finns möjlighet att ställa krav på 
samhällshänsyn, så länge ovanstående restriktioner och regler följs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Fullständigt namn på direktiven finns  i avsnitt 1 
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4 Svensk lagstiftning 
 
Den 1 januari 1994 trädde lagen (1992:1528) om offentlig upphandling i kraft. 
Lagen bygger på de gamla upphandlingsdirektiven. Lagen tillämpas när det 
allmänna, det vill säga kommuner, landsting, statliga myndigheter samt enheter 
inom försörjningssektorerna köper varor, tjänster och byggentreprenader. 
Bestämmelserna vid upphandling ser olika ut beroende på om summan 
överstiger eller ligger under vissa tröskelvärden, samt vilken typ av 
upphandling som är vid handen.93 Kapitel 6 innehåller bestämmelser som inte 
styrs av EG-direktiven och som reglerar köp vars värde understiger de 
tröskelvärden som framgår av direktiven, köp av B-tjänster och upphandling av 
försvarsprodukter mm. Utöver LOU finns också lagen (1994:615) om 
ingripande mot otillbörligt beteende vid offentlig upphandling.  
 
Syftet med LOU är att öppna den inre marknaden för alla aktörer. Genom att 
simulera marknadsekonomi och utsätta den offentliga verksamheten för 
konkurrens ska skattemedel sparas. Sverige har att följa de direktiv som EG 
angett, men också de rättsprinciper som direktiven vilar på. Med utgångspunkt 
i Romfördraget har regelverket som målsättning att skapa en öppen och 
konkurrensutsatt upphandlingsmarknad.94 Målsättningen ansågs tidigare vara 
att i princip all verksamhet, som inte karaktäriserades som myndighetsutövning 
eller där något fanns föreskrivet för statliga myndigheter, kommuner och 
landsting, skulle i sin helhet vara utsatt för konkurrens.95  
 
LOU har ändrats vid tio tillfällen. Vissa av dessa ändringar har genomförts 
efter påpekande från kommissionen, i huvudsak för bristande 
överensstämmelse mellan lagen och EG-direktiven. LOU består i dagsläget av 
sju kapitel, men dessa kommer som påtalats att ändras i samband med de 
föreslagna nya lagarnas ikraftträdande. Gällande lagstiftning består av: 
 

1 kap. Gemensamma regler och definitioner 
2 kap. Varuupphandling över tröskelvärdena 
3 kap. Upphandling av byggentreprenader över tröskelvärdena 
4 kap. Upphandling inom försörjningssektorerna (vatten, 
energi,transport- och telekommunikationsområdena) över 
tröskelvärdena 
5 kap. Upphandling av A-tjänster över tröskelvärdena 
6 kap. Upphandling under tröskelvärdena, B-tjänster oavsett värde och 
så kallade försvarsupphandlingar  
7 kap. Överprövning och skadestånd96

                                                 
93 Nuvarande tröskelvärden finns i Bilaga C 
94 Prop. 1992/93:88 s. 36 
95 Prop. 1993/94:35 s. 17 
96 Utöver de rättsregler som går att härleda till lag, finns även fem styrande förordningar; 
– Förordning (2000:63)  om tröskelvärden vid offentlig upphandling 
– Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling  
– Förordning (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling 
– Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling 
– Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning  
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4.1 Affärsmässighet 
 

Huvudregeln om affärsmässighet finns i nuvarande 1 kap. 4 § LOU. Det är ett 
svenskt begrepp som inte återfinns i direktiven. Kravet på affärsmässighet togs 
fram på 70-talet för att  markera att myndigheterna i sina upphandlingar inte 
skulle ta hänsyn till industripolitiska, sysselsättningspolitiska eller 
försörjningspolitiska överväganden utan endast fokusera på den enskilda 
upphandlingens värde i det specifika fallet. Tanken var att upphandlingar 
skulle göras så ekonomiskt ändamålsenliga som möjligt.97 Upphandlingen ska 
göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt 
genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska 
behandlas utan ovidkommande hänsyn. Upphandlingsutredningen har övervägt 
huruvida regeln om affärsmässighet bör ändras eller ersättas av den nya 
bestämmelsen som finns i upphandlingsdirektiven. I sitt förslag föreslår 
Upphandlingsutredningen att affärsmässighet ska utmönstras ur den svenska 
lagstiftningen.98 Detta är något som även NOU tillstyrker med hänvisning till 
EG-rättens avsaknad av begreppet. Vid tidpunkten för uppsatsens författande 
var dock affärsmässighetsbegreppet fortfarande i kraft.  
 
Kravet på affärsmässighet uttrycks i LOU som att antagandet av ett anbud ska 
avse det lägsta anbudet eller det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. För att 
det ekonomiskt mest fördelaktiga ska kunna bedömas utan risk för godtycke 
finns omständigheter uppräknade som pris, leveranstid, tekniskt stöd, estetiska 
och funktionella egenskaper etc. Även miljöhänsyn och sociala hänsyn har 
blivit tillåtna, något som i viss mån står i strid mot begreppet affärsmässighet. 
Det råder idag debatt i vilken mån samhällshänsyn kan tas utan att kravet på 
affärsmässighet får ge vika. I förarbetena anges att affärsmässigheten ska ges 
uttryck ”som värde för pengarna” och att affärsmässighetsbegreppet får ges 
olika innebörd beroende på vad som upphandlas.99 Dessutom är det avgörande 
vid vilken del av upphandlingsprocessen som hänsynen tas.  
 
Det finns undantag då LOU kan frångås, bland annat vid hyra av lokaler i 
befintlig byggnad, eller med stöd av internationella överenskommelser. LOU 
skulle bli ett trubbigt instrument för känsliga verksamheter om exempelvis 
vårdcentraler inte gick att expandera eller byggas om, utan att LOU skulle 
tillämpas.  
 
4.2 Tröskelvärden100

 
Beroende på om upphandlingen avser inköp över eller under tröskelvärdena 
träder olika regelverk in. Noterbart i det här sammanhanget är att det är tillåtet 
att dela upp en upphandling i separata inköp, för att uppnå bättre konkurrens 
genom att olika leverantörer kan fokusera på sin specialitet. Detta är emellertid 
endast godtagbart om det rör sig om olika varor, eller tjänster, som ska handlas 
upp. I annat fall finns det ett generellt förbud mot att separera upphandlingar 
                                                                                                                                 
– Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling  
97 Se vidare utredning SOU 1971:88, som tog fram begreppet 
98 SOU 2005:22 s. 12 
99 SOU 2001:31 s. 69 f 
100 Se Bilaga C för nuvarande tröskelvärden 
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för att understiga tröskelvärdena i syfte att kringgå lagstiftningen. Samtliga 
värden i en upphandling ska sammanräknas.  
 
Upphandlingar som understiger tröskelvärdena är så kallad icke-direktivstyrda 
upphandlingar. För svenskt vidkommande har man alltså valt att reglera 
upphandlingarna under tröskelvärdena, genom vissa regler om annonsering, 
rapportering och tekniska specifikationer.101 Under tröskelvärdena är reglerna 
inte lika detaljrika men huvudregeln om affärsmässighet, möjligheten till 
överprövning och skadestånd gäller. Definitionen för upphandlande enhet är 
densamma såväl över som under tröskelvärdena.102 Bestämmelserna för 
upphandlingar som regleras enligt 6 kap. LOU ska även tillämpas på 
upphandlingar som omfattas av sekretess eller andra begränsningarna med 
hänsyn till rikets säkerhet, upphandlingar av försvarsprodukter med hänsyn till 
rikets säkerhet och sådana tjänster som inte har civil användning. 
Upphandlingar av så kallade A-tjänster, och som understiger det i 5 kap. 
angivna tröskelvärdet, samt så kallade B-tjänster (oavsett värde), omfattas 
också av 6 kap. Samma kapitel omfattar också telefoni, telex, radiotelefoni, 
personsökning eller satellittjänster som anges i 5 kap.103 Den här indelningen 
förändras dock när de föreslagna nya lagarna träder i kraft. Då införs också nya 
tröskelvärden.  
 
 
4.3 Upphandlingsförfarandet över respektive under 
tröskelvärdena 
 
För upphandlingar avseende varor, A-tjänster och byggentreprenader över 
tröskelvärdena finns i LOU, i dagsläget, tre upphandlingsförfaranden. Även 
inom försörjningssektorerna (nuvarande kap. 4 LOU) används samma 
förfaranden. 
 
Öppen upphandling är den vanligaste upphandlingsformen och innebär att alla 
leverantörer inbjuds via annonsering att lämna anbud. Därefter prövas anbuden 
och enheten fattar beslut utan föregående förhandling.  Annonsering ska ske 
genom EGT. Enheten skickar annonsen till Byrån för Europeiska 
gemenskapernas officiella publikationer som för in annonsen i databasen TED 
som sedan publiceras i EGT. Detta är kostnadsfritt och kan författas på valfritt 
EU-språk. På så sätt anser man sig främja konkurrensen över 
nationsgränserna.104

 
Selektiv upphandling innebär att vissa särskilt utvalda leverantörer inbjuds att 
lämna anbud. Även här ska annonsering ske i EGT. Därefter genomgår 
anbudssökande en kvalificeringsprocess varvid minst fem anbudssökande väljs 
ut för att ge var sitt anbud. Enheten prövar därefter anbuden på samma sätt som 
vid det öppna förfarandet.  
 

                                                 
101 Forsberg, Niklas; Offentlig upphandling i praktiken s. 13  
102 Prop. 1992/93:88 s.2  och 42.  
103 Forsberg, Niklas; Offentlig upphandling i praktiken s. 147 
104 SOU 1999:139 s. 76-77 
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Förhandlad upphandling är endast i undantagsfall tillåtet. I varje enskilt kapitel 
för de olika upphandlingsområdena finns undantagen uppräknade. Metoden får 
används om de anbuds som lämnats vid den öppna eller selektiva 
upphandlingen inte uppfyller de krav som ställts, eller om inga anbud lämnats 
in eller om de som lämnats in varit olämpliga. Kontraktsvillkoren vid en 
förhandlad upphandling får emellertid inte ändras. Förfarandet innebär i stora 
drag detsamma som det selektiva, med undantag att det förs en förhandling 
innan beslut fattas. Inom försörjningssektorerna får det förhandlade förfarandet 
användas utan begränsning.  
 
Upphandlingar under tröskelvärdena omfattas alltså inte av 
upphandlingsdirektiven och kallas därför ofta för icke-direktivstyrda 
upphandlingar. De är som tidigare påtalats underställda de primärrättsliga 
reglerna, men inte sekundärrätten eller GPA.105 För den här typen av 
upphandlingar finns tre förfaranden: det förenklade förfarandet, 
direktupphandling och urvalsupphandling.  
 
Direktupphandling  
Vid den här upphandlingsprocessen finns inga krav på anbud. Den här 
upphandlingsformen får endast användas om upphandlingsvärdet är lågt eller 
om det finns synnerliga skäl. Det kan röra sig om synnerligen brådska orsakad 
av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den 
upphandlande enheten.  
 
Urvalsupphandling 
Alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Därefter inbjuder 
den upphandlande enheten vissa leverantörer att lämna anbud och den 
upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.  
 
Förenklat förfarande 
Den här upphandlingsformen kan användas vid upphandling av varor, 
byggentreprenader, tjänster inom försörjningssektorerna och så kallade A-
tjänster understigande tröskelvärdena. Oavsett värde på upphandlingen ska den 
förenklade upphandlingsformen användas vid B-tjänster och vid 
försvarsupphandlingar. Alla leverantörer får delta i förfarandet, anbud ska vara 
skriftliga och det är tillåtet att förhandla med leverantören. Om det angivits i 
förfrågningsunderlaget kan ett anbud antas utan förhandling.106 Annonsering i 
elektronisk databas eller annan annons är obligatoriskt.107

 
4.4 Särskilt om miljöhänsyn 

 
En central fråga är vad som krävs för att ett miljökriterium ska ha samband 
med upphandlingsföremålet. Det är enligt Upphandlingsutredningen tillåtet att 
ställa krav på att en produkt inte skall avge farliga ämnen som är skadliga för 
miljön eller för hälsan, som exempelvis krav på att ett fordon har en angiven 
högsta angivna bränsleförbrukning eller att ett hus ska byggas med 
energieffektivt uppvärmningssystem. Att ett krav har ett samband med 

                                                 
105 Se avsnitt 3.6 om GPA 
106 SOU 1999:139 s. 78 
107 Prop. 1999/2000:128 s.1 och 25-27 
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föremålet för upphandlingen innebär dock inte att kravet kan ställas i den 
tekniska specifikationen. Det är i princip inte tillåtet att att ange ett visst 
tillverkningssätt, ursprung, särskilt framställningssätt eller hänvisningar till 
bland annat varumärke.108 EG-domstolen har slagit fast att det är tillåtet att 
ställa miljökrav på exempelvis förnyelsebara energikällor.109 Sådan ”grön el” 
har exakt samma egenskaper och funktion som annan el, men skiljer sig åt i 
produktionsmetod. Möjligheten att ställa krav på produktionsmetod i de 
tekniska specifikationerna  finns numera i de nya upphandlingsdirektiven.110 
Vidare kan en enhet, oavsett om skälet är miljöhänsyn, ekonomiskt eller 
estetiskt, ställa krav på att en vara ska vara tillverkad av ett visst ämne. EG-
domstolen har också kommit fram till att miljökrav inte behöver ha direkt 
ekonomisk effekt för den upphandlande enheten. Kostnader som, om kravet 
inte ställs, övervältras på annan enhet gör att sådana krav i vissa fall får ställas.  
 
4.5 Särskilt om sociala hänsyn och 
antidiskrimineringsklausuler 
 
Sociala krav har självfallet ett samband med föremålet för upphandlingen om 
det till exempel är fråga om att låta uppföra en offentlig byggnad med 
tillgänglighetsstandarder, att utföra tjänster av vård av missbrukare eller 
anförskaffa datorer som kan användas av synskadade.111  Rättsläget tillåter 
sådana hänsyn. 
 
I betänkandet Det blågula glashuset, SOU 2005:56, behandlades sociala frågor 
och utredningen föreslog bland annat att alla statliga upphandlingar skall 
innehålla en antidiskrimineringsklausul med syfte att motverka strukturell 
diskriminering på grund av faktorer som kön, etnicitet, religion, 
funktionshinder och sexuell läggning. Antidiskrimineringsklausuler vid 
offentlig upphandling bereds inom Regeringskansliet enligt prop. 2005/2006:1. 
Regeringen har också antagit en ny antidiskrimineringsförordning, varvid 30 
statliga myndigheter åläggs att uppställa villkor som motverkar diskriminering 
hos leverantörer.112   
 
Antidiskrimineringsklausuler är ett etablerat begrepp och innebär ett villkor, 
eller en förpliktelse, som leverantören måste acceptera.113 Den reglerar hur 
fullgörande av kontraktet ska ske i vissa avseenden. Vanligast är att införa en 
klausul som förpliktigar leverantören att följa redan existerade 
antidiskrimineringslagar. Tanken från lagstiftarens sida är att implementera 
antidiskrimineringsarbetet i avtalsrätten. Flera olika typer av klausuler används 
men hittills har ingen rättslig prövning gjorts. Att använda 
antidiskrimineringsklausler i kontraktsvillkor är ett av flera sätt att ta 
samhällshänsyn in i den offentliga upphandlingen, även vid kvalificering av 
leverantörer och vid utvärdering av anbud kan sådana hänsyn lyftas fram.114 En 
                                                 
108 SOU 2006:28 s. 216 f 
109 Se vidare i avsnittet om praxis i EG-domstolen,  Preussen/Elektra och EVN Wienstrom  
110 Beaktandesats 29 i det klassiska direktivet, och motsvarande 42 i försörjningsdirektivet 
111 SOU 2006:28 s. 220  
112 ”Regeringen har idag beslutat att anta en ny antidiskrimineringsförordning”, 
pressmeddelande Finansdepartementet 060406 
113 Se Bilaga A för exempel på antidiskrimeringsklausul 
114 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 3 
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klausul bör utformas så att den är objektiv och inte direkt eller indirekt 
diskriminerar anbudsgivare från EU:s medlemsstater. Om en leverantör bryter 
mot en antidiskrimineringsklausul finns ofta vite kopplat.  
 
I förhållandet till EG-rätten uppstår gränsdragningsproblematik avseende 
antidiskrimineringsprincipen. Att ställa som villkor att svensk 
antidiskrimineringslagstiftning ska följas är endast möjligt i fråga om ett 
uppdrags fullgörande. På svenskt territorium gäller, som huvudregel och med 
viss reservation, svenska lagar och om en vara tillverkas annorstädes kan en 
svensk upphandlande enhet inte ställa krav på efterrättelse av svensk 
lagstiftning. Risken att utländska varor diskrimineras till förmån för inhemsk 
varuproduktion är uppenbar. Samma bedömning har även NOU gjort, som 
skriver att man inte kan ålägga en leverantör som inte är verksam i Sverige att 
följa svensk lag. Därtill är varorna oftast redan producerade vid 
kontraktstillfället.115 I övrigt finns det inga sådana problem vid utförande av 
tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten i Sverige. Att svensk lagstiftning 
följs i Sverige innebär inte att leverantörer från andra länder diskrimineras, så 
länge de nationella lagarna är förenliga med gemenskapsrätten.  
 
Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster, innebär en skyldighet för medlemsländerna att 
säkerställa att tjänsteleverantörer som utstationerar sina arbetstagare i annan 
medlemsstat följer vissa lagreglerade arbetsrättsliga miniminivåer som gäller i 
den medlemsstat som tjänsten utförs.116 I normalfallet innefattar 
antidiskrimineringsklausuler inte underleverantörer, då det har ansetts räcka att 
huvudleverantörer tar på sitt ansvar att kontraktsvillkoren efterlevs. Det har 
dock aldrig prövats rättsligt om en upphandlande enhet kan kräva att en 
huvudleverantör i sitt kontrakt med underleverantör inför motsvarande 
klausuler, men det kan finnas en viss risk att den gemenskapsrättsliga 
proportionalitetsprincipen överträds. Det måste som bekant finnas ett tydlig 
anknytning mellan villkoren och det som upphandlas och en sådan koppling 
kan tyckas alltför avlägsen.117 Som tidigare omtalats i avsnittet om EG-praxis  
får särskilda villkor avse endast de delar av leverantörens verksamhet som 
berörs. Det går till exempel bra att kräva KRAV-märkta bananer, men inte att 
leverantören endast ska försälja sådana till övriga kunder.118 Enligt NOU 
förekommer det att antidiskrimineringsklausuler omfattar hela leverantörens 
verksamhet, vilket nämnden ser som problematiskt. Som exempel nämns att 
antidiskrimineringslagarna ska följas vid varje tillfälle, och inte enbart vid 
fullgörande av tjänsten/entreprenaden. Ett sådant kontraktsvillkor är inte 
förenligt med LOU.119 Om antidiskrimineringsklausuler återfinns som 
kontraktsvillkor måste den upphandlande enheten göra uppföljningar av 
efterlevandet och införa sanktioner om villkoren bryts. Leverantören kan 
åläggas att redovisa sina åtgärder för att uppfylla kontraktsvillkoret, så som 
arbetsplatsförhållanden, förebyggande av trakasserier och 
rekryteringsförfarande. Fler exempel kan vara redovisning av 

                                                 
115 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 7 
116 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 8 
117 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 9 
118 Jämför fallet EVN/Wienstrom C-448/01 
119 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 9 
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jämställdhetsplan. En konsekvens av den här typen av kontraktsvillkor är att 
merkostnaderna för kontraktsuppföljningen ökar. 
 
4.6 Arbetsmarknadshänsyn 
 
Om krav på att anställa långtidsarbetslösa har ett samband med föremålet för 
upphandlingen är oklar. Upphandlingsutredningen anser att det inte förefaller 
uteslutet att kunna ställa ett sådant krav. Ett krav får inte vara främmande i den 
meningen att det inte har med entreprenaden, tjänsterna eller varorna att göra. 
Upphandlingsutredningen nämner att ett sådant krav skulle kunna vara att 
leverantören inte får ha mer än ett viss andel deltidsarbetande eller 
visstidsanställda.120

 
I fallet Beentjes ställdes krav på att leverantören vid fullgörande av kontraktet 
skulle utnyttja långtidsarbetslösa. Upphandlingsutredningen menar att det är 
sannolikt att denna dom, tillsammans med fallet Nord-Pas-de-Calais, innebär 
att sådana krav kan ställas vid sidan av de kriterier som används för att avgöra 
vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Samtidigt är det mycket tveksamt, 
anser utredningen, att sådana krav kan ställas inom områden som inte har 
samma ställning inom gemenskapsrätten som miljöfrågor och vissa sociala 
frågor. EG-domstolens praxis anses ge stöd för att även i 
kontraktstilldelningsfasen tillämpa ett krav dylikt Beentjes, medan 
ordalydelsen i upphandlingsdirektiven inte ger något sådant utrymme. Med 
denna diskrepans som utgångspunkt väljer utredningen att inte föreslå någon 
lagtext i enlighet med praxis.121  
 
4.7 Svenska rättsliga avgöranden 

 
Efter förfrågan till NOU fick jag till svar att det inte finns många svenska 
avgöranden som berör samhällshänsyn i upphandlingar.  
Ett undantag är dock Länsrätten i Hallans län dom av den 16 januari 2006. 
Målet gällde frågan om krav på att leverantören ska vara ansluten till 
kollektivavtal är förenligt med LOU. Halmstads kommunfullmäktige hade 
beslutat att företag skulle vara kollektivavtalsanslutna för att ta del av 
upphandlingsavtal. Beslutet överklagades och domstolen konstaterade att ett 
sådant krav står i strid med LOU och gemenskapsrätten.122  

 
4.8 Sammanfattning 

 
För närvarande existerar fortfarande affärsmässighetsbegreppet i LOU. Kravet 
uttrycks som att ett anbud som antas ska avse antingen det lägsta anbudet eller 
det som är ekonomiskt mest fördelaktigt. För att urvalet ska göras utan risk för 
godtycke finns tillåtna omständigheter uppräknade såsom pris, leveranstid, 
tekniskt stöd, estetiska och funktionella egenskaper. Numera är även vissa 
former av krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn tillåtna.  
 

                                                 
120 SOU 2006:28 s. 220 
121 SOU 2006:28 s. 223 
122 Mål 2434-05 
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Upphandlingar styrs av beloppsgränser, de så kallade tröskelvärdena, som 
avgör vilka regler som ska följas om storleken på upphandlingens värde ligger 
över respektive under tröskelvärdet.  
 
Vad gäller miljöhänsyn anser Upphandlingsutredningen att ett krav ska ha ett 
samband med föremålet för upphandlingen. Det är inte tillåtet att ange ett visst 
ursprung, särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varumärken. 
Möjligheten att ställa krav på produktionsmetod finns dock numera i direktiven 
och gäller även i nationell rätt.  
 
Sociala krav har självklart den erforderliga kopplingen till föremålet om det är 
fråga om tillgänglighetsstandarder, vård av missbrukare eller anförskaffande av 
datorer för synskadade etc. Antidiskrimineringsklausuler innebär att ett villkor, 
eller förpliktelse hur kontraktet ska fullgöras genom att leverantören åtar sig att 
följa redan gällande antidiskrimineringslagar. Syftet är att implementera 
antidiskrimineringsarbetet i avtalsrätten. Vad gäller arbetsmarknadspolitiska 
hänsyn finns det en möjlighet att ställa sådana krav, som exempelvis att endast 
en viss andel anställda får vara deltidarbetande eller visstidsanställda. Mer 
oklart är om det får anses vara tillåtet att ställa krav på kollektivavtal. Det finns 
svensk praxis som anser att sådana krav inte är förenliga med gällande rätt. 
Frågan diskuteras fortfarande i kölvattnet av konflikten mellan 
Byggnads/Laval i Waxholmsfallet.  
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Även om det är tillåtet enligt LOU att använda särskilda samhällshänsyn får de 
gemenskapsrättsliga principerna under inga omständigheter trädas förnär.123

LOU reglerar processen från och med beräkningen av upphandlingenens värde 
fram till och med avtalets ingående, i viss mån även efteråt då ingånget avtal 
inte får ändras i några väsentliga delar. Vad gäller samhällshänsyn kan detta tas 
redan innan processen påbörjas, i samband med att ett behov identifieras och 
hur enheten vill att behovet ska tillgodoses. LOU reglerar inte vilken typ av 
vara eller tjänst eller entreprenad som upphandlas, så länge inte någon 
leverantör otillbörligt gynnas eller missgynnas.124 Mer om förändringar i 
upphandlingsprocessen finns i det rättspolitiska avsnittet om 
Upphandlingsutredningens förslag125.  
 
5.1 Förfrågningsunderlaget 

 
När enheten är klar över vad som ska upphandlas, upprättas ett 
förfrågningsunderlag och redan här får ett särskilt kontraktsvillkor aviseras. 
Underlaget består av flera delar, och det är inte tillåtet att använda 
samhällshänsynen i alla dessa. I korthet består förfrågningsunderlaget av 
följande delar:  
 
Kvalifikationskrav är de krav på leverantören som enheten ställer. Här finns 
vissa uteslutningsgrunder: allvarliga fel i yrkesutövningen, om leverantören har 
dömts för vissa brott (deltagande i kriminiell organisation, bestickning, 
penningtvätt etc.). Enligt NOU får till exempel en antidiskrimineringsklausul 
inte användas som uteslutningsgrund. I direktiven finns grunden ”enligt 
rättsliga bestämmelserna som gäller i landet är dömd för brott mot 
yrkesetiken”. Lagöverträdelse av exempelvis nationell miljölagstiftning och 
bristande efterlevnad av nationella bestämmelser som genomför 
likabehandlingsdirektivet, kan ses som som brott mot yrkesetiken eller 
allvarligt fel.126 I miljöbalkens 29 kap återfinns de straffbelagda brotten och i 
förhållande till vad som får anses proportionerligt kan detta utgöra grund för 
diskvalificering. Som brott mot yrkesetiken eller fel i yrkesutövningen torde    
brott mot utstationeringslagen, arbetsmiljölagen, 
antidiskrimineringslagstiftningen eller vad gäller transportföretag, även 
trafikregler inkluderas.127 Det är oklart om till exempel miljöbrott, bristande 
arbetsmiljöuppfyllelse eller andra ”samhällsbrott” än de rent ekonomiska 
värdena får utgöra en grund för att utesluta en leverantör. Vidare anser 
professor Niklas Bruun att det är naturligt att brott mot kollektivavtal kan leda 
till bedömningen att en anbudsgivare begått ett allvarligt fel vid 
yrkesutövningen.128  
 

                                                 
123 Se vidare i avsnitt 3.3 om EG-rätten 
124 NOU, om antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 5 
125 Se vidare i avsnitt 6.1 
126 SOU 2006:28 s. 220,  En upphandlande enhet har rätt, men är inte skyldig, att utesluta en 
leverantör på de grunder som anges i 12 kap. 2§ den klassiska lagen och 16 kap. 3§ 
försörjningslagen. De har inte trätt i kraft än.  
127 SOU 2006:28 s. 221 
128 SOU 2001:31 s. 448 
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Det brukar ställas krav på att leverantören ska ha tillräcklig erfarenhet och 
ekonomisk styrka för att fullgöra uppdraget. Enligt NOU får samhällshänsyn 
vid bedömningen av leverantörens ekonomiska och finansiella kapacitet inte 
tas. Bland annat skriver NOU att antidiskrimineringsklausuler inte får 
användas som kvalificeringskrav.129  Kvalifikationskriterium som kräver ett 
särskilt miljöledningssystem, till exempel ISO 14001, är inte tillåtet eftersom 
dessa krav kan uppnås utan certifiering, eller genom certifiering genom något 
annat system. Ett sådant krav skulle vara diskriminerande. Däremot är det 
tillåtet att hänvisa till kriterier i ett miljömärke i ett kvalifikationskrav eller 
utvärderingskrav. En miljömärkning kan dock inte utgöra ett 
kvalifikationskrav, utan endast tjäna som bevismedel att kriterierna för 
märkningen har följts. Likaså måste en viss observans för hänvisning till 
miljömärkningar finnas, eftersom det kan finnas krav med koppling till 
tillverkningsprocessen och risken är stor att det därvidlag ställs upp 
handelshinder i strid med gällande rätt. Vad gäller den så kallade EU-blomman 
är denna tillåten att hänvisa till eftersom det grundar sig på en förordning och 
är bindande för alla medlemsländer.130 I övrigt gäller att anbudsgivaren måste 
uppfylla villkoren i kvalifikationsfasen för att gå vidare i processen.  
 
Kravspecifikation/uppdragsbeskrivning ska specificera den vara, tjänst eller 
entreprenad som upphandlas. Härvid finns det möjlighet att ta samhällshänsyn 
såvida de inte hindrar den fria rörligheten för varor,  eller ämnen som ingår i en 
vara och som får tillverkas och säljas i en annan medlemsstat. Som tidigare 
påtalats är det tillåtet att begränsa den fria rörligheten om det kan motiveras av 
hänsyn till hälsa, människors och djurs liv eller för att bevara växter.131 Det är 
tillåtet att ställa krav på produktsäkerhet, på hälsoskydd, på anpassning till 
funktionshindrade etc. Som tidigare redogjorts finns det begränsade 
möjligheter att ställa krav på produktframställningen. Ska detta göras måste det 
bidra till att beskriva produktens egenskaper i förhållande till andra produkter.  
 
Utvärderingsgrunder kan vara såväl lägsta anbudspris som det ekonomiskt 
mest fördelaktiga. Valet ska anges i förfrågningsunderlaget och därtill ska 
kriterierna för utvärderingen anges, samt sedan februari 2006 också deras 
inbördes relativa vikt. Om kontraktet ska ges till den som lämnar lägsta 
anbudspris kan hänsyn till andra samhällsaspekter inte tas. Om sådana hänsyn 
ska beaktas, måste de alltså ingå i förfrågningsunderlaget eller i kraven på 
leverantörens tekniska eller yrkesmässiga kapacitet. Så länge 
utvärderingskriterierna har anknytning till det som upphandlas är det tillåtet att 
använda andra kriterier för utvärdering än de som anges i LOU. 
Samhällskriterier i allmänhet nämns inte i LOU, men funktionella, estetiska, 
tekniska och miljöegenskaper är fullt tillåtet att använda. Enligt NOU får 
antidiskrimineringsklausuler inte användas som utvärderingskriterium. I 
förslaget till nya upphandlingslagar ska viktningskravet utgå till förmån för ett 
krav på rangordning.  
 
Kontraktsvillkor används för att beskriva villkoren i kontraktet. I LOU framgår 
möjligheten att ta samhällshänsyn över tröskelvärdena i 1 kap. 18 b § och 
                                                 
129 NOU, om antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt s. 6 
130 EU-blomman är en symbol för bra miljömärkning av varor och tjänster framtaget av EU  
131 SOU 2006:28 s. 216, beaktandesats 6 i det klassiska direktivet, respektive 13 i 
försörjningsdirektivet 
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under tröskelvärdena i 6 kap. 10 a§ genom texten ”En upphandlande enhet får 
ställa särskilda villkor för hur uppdraget ska genomföras”. Härvid ska 
eventuella särskilda villkor, som antidiskrimineringsklausuler infogas. I 
direktiven beskrivs mycket allmänt formulerat möjligheten för en upphandlade 
enhet att ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra krav på hur kontraktet 
ska fullgöras.132 Upphandlingsutredningen menar att det därför är osäkert vilka 
villkor som kan ställas, men menar samtidigt att det får anses framgå att 
särskilda krav som ställs ska ha någon koppling till föremålet för kontraktet. 133 
Regeringen skrev redan för några år sedan att den upphandlande enheten har 
stora möjligheter att fastställa kontraktsvillkor av social karaktär.134

Villkoren för fullgörande av kontrakt är inte uteslutnings-, kvalificerings- eller 
utvärderingskriterier och kan inte användas som grund för att tilldela eller inte 
tilldela ett kontrakt.  
 
Numera möter det inga hinder att föreskriva att leverantören vid fullgörande 
ska följa antidiskrimineringslagstiftningen, och därmed avtalsrättsligt bindas 
med risk för hävning och skadeståndspåföljd vid brott.  
 
För önskemål som är mer krävande än gällande nationell lagstiftning är frågan 
om förenlighet med LOU och gemenskapsrätten betydligt svårare. 
Upphandlingsutredningen nämner några olika sådana önskemål från 
upphandlaren. Målet kan vara: 
 
att uppnå arbetsmarknadspolitiska effekter (till exempel anställning 
 av ungdomar, långtidsarbetslösa, invandrare, äldre personer, 
 funktionshindrade eller personer av underrepresenterat kön) 
 
att vidta arbetsmiljöåtgärder (tex. förebyggande åtgärder mot 
 arbetsskador, social utslagning och utbrändhet, krav på att ,
 mobiltelefoner skall vara lågstrålande, eller att datorer inte skall 
 innehålla farliga bromerade flamskyddsmedel) 
 
att hindra eller motverka barn- och tvångsarbete, oskäliga 
 arbetsvillkor och social dumpning. 
 
att inte använda hotell(rum) som ger tillgång till pornografiska 
 filmer 
 
att inte anlita leverantörer i ett land i vilket olika missförhållanden 
 anses råda 
 
att motverka plågsamma djurförsök genom att inte köpa varor som 
 har testats på djur, eller 
 
att inte anlita leverantör som ger sin ledande personal oskäligt 
 förmånliga lönevillkor.135

 
                                                 
132 Artikel 26 i det klassiska direktivet och artikel 38 i försörjningsdirektivet  
133 SOU 2006:28 s. 224 
134 Prop. 2001/02:142 s. 21 f.  
135 SOU 2006:28 s. 225 
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Utredningen landar i att det, återigen, inte går att generellt slå fast vilka krav 
som får ställas, förutom att de måste ha något samband med föremålet för 
upphandlingen. Med ivriga politiker i kommuner och landsting i färd med att 
klubba igenom delar av ovanstående förslag, lämnar utredningen över den 
rättsliga tolkningen till dem. Om tvistighet uppstår får domstolar avgöra 
förenligheten med LOU och gemenskapsätten.  
 
Som tidigare omtalats är frågetecknen många kring vilka krav som kan ställas 
på utländska varutillverkare. Sannolikt sätter proportionalitetsprincipen upp 
hinder mot att exportera miljökrav på exempelvis transporter som sker utanför 
Sveriges gränser. Professor Sue Arrowsmith skriver följande:136  
 
”It is not clear that measures by the procuring state that seek to regulate 
behaviour in another Memeber State can ever be justified, even if the Member 
State in which the activity takes place does not itself protect that interst, or 
offers a much lower level of protection. (...) In practise, the most effective way 
to reconcile contract compliance with the Treaty requirements may simply be 
to limit contract compliance policies (...) to domestic contractors, and/or to 
operatations in the awarding state. 137

 
5.2 Annonsering och anbudsutvärdering 

 
Enligt 1 kap. 18 § LOU måste särskilda villkor sannolikt finnas med vid en 
annonsering om det rör sig om en upphandling över tröskelvärdena: ”Sådana 
villkor skall anges i annonsen om upphandling”.  
 
Genom att lämna ett anbud får en leverantör anses godkänna de villkor som 
anges i förfrågningsunderlaget. Det är emellertid bara anbudsgivare som 
reservationslöst accepterat villkoren i förfrågningsunderlaget som kan bli 
aktuell för ett kontrakt. Det finns olika kataloger med bevismedel som får 
begäras in av den upphandlande enheten avseende leverantörens ekonomiska 
och finansiella ställning.138 Det betonas att den upphandlande enheten gör 
åtskillnad mellan kvalificeringskriteriet och bevis för detsamma. Viktigt är att 
urvalsmetod anges i annonsen och av särdeles vikt är att 
utvärderingskriterierna är tydliga och ska som ett resultat av de nya 
upphandlingsdirektiven också rangordnas inbördes.139 Det minskar risken för 
godtyckliga bedömningar avsevärt.  
 
5.3  Sammanfattning: Samhällshänsyn och 

affärsmässig-het – lägsta pris eller ekonomiskt mest 
fördelaktiga? 
 

 
Alla anbud måste prövas av den upphandlande enheten. För upphandlingar 
avseende lagens 2, 3 och 5 kap sker prövningen i två steg; först förutsättningar 
                                                 
136 Professor Sou Arrowsmith, Director, Public Procurement Research Group, School of Law, 
University of Nottingham 
137 Arrowsmith, Sue, The Law of Public ans Utilities Procurement  s. 1263 f.  
138 Till exempel i förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling 
139 Prop. 1992/93:88 s.52 samt SOU 1999:139 s. 52 
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att genomföra upphandlingskontraktet (leverantörskvalificering) och därefter 
utvärdering av anbudet utifrån förfrågningsunderlaget. I steg två får endast 
krav och anbud i förenlighet med EG-rätten åberopas. I princip samma regler 
gäller vid upphandlingar understigande tröskelvärdet.140

 
En leverantör kan diskvalificeras från att delta i anbudsförfarandet om denne är 
i konkurs, dömd för brott avseende yrkesutövningen, inte betalt 
socialförsäkringsavgifter eller skatt.141 Uppsatsen har diskuterat möjligheter att 
ta upp andra brott i yrkesutövningen, exempelvis miljöbrott, tidigare.  
 
Det materiella innehållet i begreppet affärsmässighet brukar sägas vara att all 
upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter och att den 
även i övrigt ska genomföras affärsmässigt, samt att anbudsgivare, 
anbudssökande och anbud skall beaktas utan ovidkommande hänsyn. Grunden 
för att anta ett anbud skall vara att det antingen avser det lägsta priset eller att 
anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga.142 Ekonomsikt mest fördelaktiga 
anbud ska bedömas genom att hänsyn tas till olika omständigheter, såsom pris, 
leveranstid, driftskostnader, kvalitet, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan och 
estetiska, funktionella och tekniska egenskaper samt även andra former av 
samhällshänsyn.143 Det omtalas i förarbetena att den upphandlande enheten ska 
ge det affärsmässiga kravet formen av att få värde för pengarna. Konkreta 
uttrycksformer för begreppet kan dock variera beroende på omständigheter i 
den enskilda upphandlingen.144 Kommissionen har också diskuterat frågan i 
sina Grönböcker. 
 
En fråga som tidigare vållade mycket diskussion är huruvida det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet ska antas, eller det lägsta anbudspriset. I förarbetena 
slås fast att huvudregeln är att lägsta anbudspris ska antas, men samtidigt är 
detta ett grovt urvalsinstrument. Därför finns alternativet mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet som komplement.145 Kontraktstilldelning får även 
fortsättningsvis ske på grundval av lägsta pris, alternativt det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet. I förfrågningsunderlaget skall emellertid enligt förslaget 
uppges vilken relativt inbördes betydelse de olika kriterierna har. Om detta inte 
går ska de rangordnas i fallande prioritetsordning. Detta återfinns som förslag 
till 14 kap. 1-2 §§ LOU.   
 
Enligt Upphandlingskommittén är affärsmässighetsbegreppet förenligt med 
strategier för att främja en effektiv upphandling i ett långsiktigt perspektiv. 
Miljöhänsyn får tas i syfte att tillgodose samhällspolitiska mål om en förbättrad 
miljö. Det finns också andra möjligheter att integerera målsättningen om 
skyddet av miljön i kraven som ställs på anbudssökande. Vidare uttalar 
kommittén att om LOU ska tolkas i ljuset av gemenskapsrätten får 
samhällspolitiska mål som erkänns i gemenskapsrätten anses affärsmässiga om 

                                                 
140 EG-domstolen mål C-31/87  
141 LOU 1 kap. 17 § och 6 kap. 9-10§§ 
142 Prop. 2001/02:142 s. 38 
143 Observera att detta inte är en uttömmande uppräkning 
144 SOU 2001:31 s. 69 f 
145 Prop. 1992/93:88 s. 52 samt DS 1992:4 s. 63 

41 



de hanteras på sådant sätt att de inte strider mot gemenskapsrättens 
grundläggande principer.146  
 
Som tidigare påtalats föreslår Upphandlingsutredningen att begreppet 
affärsmässighet avskaffas. Sannolikt får ett eventuellt utmönstrande av 
affärsmässighetsbegreppet inga direkta materiella konsekvenser för den 
ekonomiska effektiviteten, då huvudregeln fortfarande är lägsta pris eller 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Likaså står gemenskapsrätten oförändrad. Det 
kan dock, särskilt för de som inte är särdeles initierade i 
upphandlingsreglementet,  framstå som en tydlig signal att andra värden än 
ekonomiska sätts i främsta rummet. 
 
 

                                                 
146 SOU 2001:31 s. 87 
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4 6 
Den rättspolitiska diskussionen 
Detta kapitel har till syfte att lyfta fram argument och ställa de två 
begreppsparen mot varandra. I den del som avser de politiska partiernas åsikter 
finns en redogörelse för materialvalet. 
 
6.1 Upphandlingsutredningens förslag 
 
Den senaste i raden av utredningar om upphandling är den så kallade 
Upphandlingsutredningen, som nyligen lämnade sitt slutbetänkande, SOU 
2006:28. Utredningen ger sina synpunkter på möjligheten att ställa miljökrav, 
sociala krav och andra särskilda krav. I direktivet till Upphandlingsutredningen 
angavs att utredningens överväganden skall präglas av EG-direktivens 
grundläggande ekonomiska syften, men att den svenska ståndpunkten 
beträffande miljöhänsyn och sociala hänsyn dock ska tas i särskilt beaktande 
”på så sätt att integrationen av sådana hänsyn väl återspeglas i de av 
utredningen föreslagna ändringarna.”147 Den svenska ståndpunkten i arbetet 
med de nya upphandlingsdirektiven i EU har varit inriktad på att tydliggöra hur 
och i vilken utsträckning miljöhänsyn och sociala hänsyn kan integreras i 
offentlig upphandling. Upphandlingsutredningen fick explicit i uppdrag av 
regeringen att utreda möjligheterna att ställa miljökrav, sociala krav och andra 
särskilda krav vid upphandling och möjligheten att införa en bestämmelse om 
att miljökrav och sociala krav bör ställas vid upphandling.148  
 
Målsättningen med de nya direktiven har varit att skapa färre regler, göra 
direktiven mer lättlästa, anpassa dem till ny teknik och kronologiskt anpassa 
regelverket  till upphandlingsprocessen.149 Enligt Upphandlingsutredningen 
överensstämmer de båda nya direktiven i stort med de äldre de ersätter.  
Kortfattat kan de föreslagna förändringarna illustreras enligt nedan: 
 
Det klassiska direktivet blir ”LOU”, Den klassiska lagen 
2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
(klassiska sektorn) blir Lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, 
varor och tjänster  
 
Försörjningsdirektivet blir ”LUFS”, Försörjningslagen 
2004/17/EG om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster 
(försörjningssektorerna) blir Lag om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster  
 
Utredningen konstaterar inledningsvis att det är svårt att göra bestämda 
uttalanden om tolkningen och tillämpningen av gemenskapsrätten. Därtill har 
utredningen inte att ansett sig vara behörig att göra långtgående uttalanden om 
gemenskapsrätten i de delar där den är oklar. Istället har utredningen redogjort 
                                                 
147 SOU 2005:22 s. 205 
148 Kommittédirektiv dir. 2004:47 och tilläggsdirektiv dir. 2005:39 
149 SOU 2005:22 s. 11 
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för rättsläget utifrån dagens kunskapsnivå för att se om det är möjligt att ställa 
dylika krav utan att det står i strid med gemenskapsrätten.150  

 
Utredningen konstaterar att i den mån bestämmelserna inte är tydliga eller 
framgår av redan meddelade domar, måste ett klargörande komma till stånd. 
Detta kan i viss mån göras i nationell domstol, men det är EG-domstolen som 
när den blir underställd en fråga står för det slutliga avgörandet. Det ankommer 
på den nationella domstolen att regelmässigt tillämpa ett av EG-domstolen 
begärt förhandsavgörande. I flera fall har domstolen ansett att ett förhållande i 
och för sig inte strider mot gemenskapsrätten, med förbehållet att det gäller 
endast om grundläggande gemenskapsrättsliga principer iakttas. Den 
bedömningen ska i sin tur göras av den nationella domstolen.151 Utredningens 
bedömning har i huvudsak gjorts utifrån EG-domstolens praxis.152 Utredningen 
uttalar att praxis talar för att en upphandlande enhet får ställa krav på en 
leverantör som inte är av renodlat ekonomisk karaktär. Allmänt gäller att 
kravet måste ha något samband med föremålet för upphandlingen och att det 
måste gå att kontrollera att leverantören sedermera uppfyller ställda krav.153  
 
En skillnad som praxis visar, är att miljökraven har inordnats bland de krav 
som får avgöra vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt, medan sociala krav  
behandlats som en egen kategori.154 Huruvida detta i realiteten innebär någon 
skillnad är svårt att säga. Ytterligare skillnad i hur domstolen hanterat frågorna 
är att miljökraven har haft en koppling till den uttalade gemenskapspolitiken, 
medan något sådant inte går att spåra avseende sociala krav. Utredningen pekar 
på att domstolens tolerans mot sociala krav sannolikt beror på att 
upphandlingsreglerna ger medlemsstaterna utrymme för nationella regler, 
förutsatt att dessa inte strider mot gemenskapsrätten.  
 
Utredningen menar att varken gemenskapsrätten eller den nationella rätten 
ställer upp några hinder från att införa bestämmelser innebärande att den 
upphandlande enheten bör ställa miljökrav eller sociala krav, i likhet med 
regeringens egna önskemål i tilläggsdirektivet.155 En sådan ”bör – 
bestämmelse”, anser utredningen, bör begränsas till upphandlingar då det med 
hänsyn till upphandlingens art är påkallat med en sådan regel.156  

 
Utredningens slutsats landar i att givet att regeringen och riksdagen vill 
framhäva betydelsen av sociala hänsyn och miljöhänsyn, är lagstiftning en bra 
väg att gå. Utredningen var dock inte enig i sina förslag, och i ett särskilt 
yttrande framförs att miljökrav och sociala krav är fullt motiverade att ställa då 
de är direkt kopplade till den vara eller tjänst som ska upphandlas. Däremot 
uppstår problem när detta riktas mot leverantörerna, eftersom miljö - och 
sociala krav redan finns i befintlig lagstiftning och därmed ”höjs en redan hög 

                                                 
150 SOU 2006:28 s. 22 
151 SOU 2006:28 s. 213 
152 Utredningen hänvisar till Preussen/Elektra, EVN Wienstrom, Concordia, CEI, Beentjes och    
Nord-Pas-de-Calais, för vilka redogörelse finns i avsnittet om EG-praxis. 
153 SOU 2006:28 s. 22 
154 SOU 2006:28 s. 23 
155 SOU 2006:28 s. 23 
156 SOU 2006:28 s. 23 
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ribba”. Leverantörer, ofta småföretagare, riskerar att utestängas, eftersom de 
har svårt att matcha de krav som ställs.157

 
Begreppet ”upphandlande enhet” föreslås bytas ut till upphandlande 
myndighet, eftersom den föreslagna nya LOU endast omfattar myndigheter och 
organ i den klassiska sektorn som gör upphandlingar i det allmännas intresse. I 
förslaget till den klassiska lagen omfattas alltså inte sådana företag över vilka 
myndigheter har ett bestämmande inflytande. De regleras i Försörjningslagen. 
Som styrande princip skall tilldelning av offentliga kontrakt göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. Den upphandlande 
myndigheten skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt. Själva genomförandet av upphandlingen skall ske med 
iakttagande av öppenhet.158

 
Ett av Upphandlingsutredningens mest uppmärksammade förslag är att en 
upphandlande enhet inte längre ska behöva vikta tilldelningskriterierna. Istället 
räcker det om de anges i fallande prioritetsordning. Det här innebär att 
leverantörerna inte längre vet hur olika omständigheter vägs i förhållande till 
varandra. 
 
6.1.1 Slutsatser om samhällshänsyn i 
upphandlingsprocessen 

 
Tekniska specifikationer 
Utredningens kommentarer kring tekniska specifikationer har behandlats på 
andra ställen i uppsatsen. Konkret talar de främst om krav på 
produktionsprocessen eller produktionsmetoden vid upphandling av el och 
virke, där de menar att sådana krav kan anses tillåtet med hänvisning främst till 
EG-praxis (Concordia, Preussen/Elektra och EVN/Wienstrom). De krav som 
kan ställas avser främst miljöaspekter och tillgänglighetsaspekter avseende 
övriga sociala krav.159

 
Kvalifikationskrav på leverantör 
Återigen konstateras att leverantör ska uteslutas från deltagande då denne 
dömts för vissa, framför allt ekonomiska, brott. I direktiven omtalas vidare att 
ytterligare grund för uteslutning är brott mot yrkesetiken ”enligt de rättsliga 
bestämmelser som gäller i landet”. Utöver bristande efterlevnad av nationella 
bestämmelser som genomför likabehandlingsdirektivet hänvisar utredningen 
till miljöbalkens 29 kap. och 30 kap. om miljösanktionsavgifter.  Om detta ska 
leda till uteslutning beror på flera omständigheter, dels ska det vara 
proportionerligt med hänsyn till allvarligheten och de åtgärder som 
leverantören vidtagit för att undvika en upprepning. En aktuell fråga är om det 
är rimligt att ställa krav på att leverantören tidigare har fullgjort kontrakt med 
upphandlande enheten. Där anser utredningen att sådana krav inte synes vara 
tillåtna.160

 

                                                 
157 SOU 2006:26 s. 457, Olof Erixon och Jens Karlsson 
158 Förslag till LOU 1 kap. 5§  
159 SOU 2006:28 s. 216 f 
160 SOU 2006:28 s. 222 
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Kontraktstilldelning 
Inga samhällshänsyn kan göras vid kontraktstilldelning då lägsta anbudspris 
används som tilldelningsgrund. Sådana hänsyn ska istället bakas in i de 
tekniska specifikationerna som användas som utvärderingsgrund vid val av 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Utredningen menar att den typen av krav 
som ställdes i Beentjes och sedermera i Nord-Pas-de-Calais gör det sannolikt 
att sociala krav (och därmed miljökrav) kan ställas vid sidan av de kriterier 
som används för att avgöra vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Vidare 
menar dock utredningen att det är mycket tveksamt om detsamma gäller på 
områden som inte har samma ställning inom gemenskapsrätten som 
miljöfrågorna och vissa sociala frågor.161

 
Fullgörandevillkor 
Bestämmelserna i utredningens förslag till möjligheter att ställa särskilda 
sociala, miljömässiga och andra krav är, som utredningen själv konstaterar, 
mycket allmänt formulerade. Med hänvisning till direktivens likaledes 
svepande formulering är det därför osäkert vilka fullgörandevillkor som kan 
ställas. De krav som ställs är att sådana villkor ska anges i 
förfrågningsunderlaget eller annonsen, samt ha koppling till 
kontraktsföremålet. Det enda som står helt klart är att 
antidiskrimineringsklausuler är fullt tillåtna. Uppsatsen har tidigare tagit upp 
exempel på önskemål som går längre än den nationella lagstiftningen, och som 
främst grundar sig på politiska överväganden.162 Det går inte att generellt 
bringa klarhet över sådana villkor, utan frågan måste istället avgöras vid varje 
enskilt upphandlingstillfälle, mot bakgrund av de krav som formulerats ovan.   
 
6.1.2 Överväganden och förslag angående 
samhällshänsyn 
 
Det måste betonas, enligt Upphandlingsutredningen, att varje enskild 
upphandlande enhet själv styr om och vad som ska upphandlas och att det inte 
finns några principer eller regler som avgör detta. Det står varje enhet fritt att 
identifiera sina behov och välja sätt att tillgodose dessa. Det finns inga 
tvingande regler som ålägger en enhet att välja upphandling framför att driva, 
eller producera, något i egen regi. Därutöver måste också betonas skillnaden på 
att själva syftet med upphandlingen kan vara av miljöförbättrande eller social 
karaktär, till exempel att upphandla kalkning av försurad sjö eller vård av 
missbrukare. Utgångspunkten är en grundläggande rätt hos upphandlande 
enheter att själva bestämma upphandlingskraven.163  
 
Utredningen föreslår ”att upphandlande myndigheter och enheter bör ställa 
miljökrav och sociala krav vid upphandling i den utsträckning det är påkallat 
med hänsyn till upphandlingens art.”164 Utredningen menar att varken 
gemenskapsrätten eller nationell rätt hindrar sådana bestämmelser, utan det är 
istället en lämplighetsbedömning att göra det, och i så fall hur. Under arbetet 
med de nya upphandlingsdirektiven var, som tidigare påtalats, den svenska 

                                                 
161 SOU 2006:28 s. 222 f 
162 Se vidare avsnitt 5 
163 SOU 2006:28 s. 214 f 
164 SOU 2006:28 s. 227 
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ståndpunkten att miljöhänsyn och sociala hänsyn skall integereras i 
upphandlingsprocessen så att det klart framgår i vilken utsträckning man kan 
väga in sådana hänsyn i de olika faserna. I upphandlingsutredningens 
slutbetänkande föreslås att följande bestämmelse införs: 
 
”Upphandlande myndigheter (i försörjningslagen: enheter) bör ställa miljökrav 
och sociala krav vid upphandling, i den utsträckning det är påkallat med 
hänsyn till upphandlingens art.  
Upphandlande myndigheter får ställa även andra krav på hur ett kontrakt ska 
fullgöras.  
De krav som ställs enligt första eller andra stycket skall vara förenliga med 
gemenskapsrätten och anges i annonsen om upphandling, i 
förfrågningsunderlaget eller, vid konkurrenspräglad dialog, i det beskrivande 
dokumentet”.165

 
Resonemang kring ”bör”-lagstiftning 
Utredningen konstaterar också att en ”bör-regel” till sin natur endast är en 
rekommendation som inte lägger några skyldigheter på enheterna. Ibland 
invänds att lagstiftning inte ska användas för att ställa upp moraliska eller 
etiska uppföranderegler.166 I förarbetena till regeringsformen uttalas också att 
lagbegreppet endast kan omfatta rättsregler, som att sådana regler i princip 
kännetecknas av att de är bindande för myndigheter och enskilda.167 Så kallade 
målsättningsparagrafer, som inte är rättsligt bindande, har ökat och enligt 
professor Håkan Strömberg torde det vara svårt för riksdag och regering att 
finna någon annan form än författningsformen om man vill meddela ”mjukare” 
direktiv och samtidigt ge dem tillräcklig publicitet.168 Andra argument mot att 
införa en ”bör-regel” är att den skapar rättsosäkerhet hos adressaterna, eftersom 
den kan uppfattas som en skyldighet trots att den inte är bindande. Effekterna 
av en ”bör-regel” är svåra att bedöma, men utredningen menar att det inte torde 
medföra någon påtaglig nackdel eftersom den endast ska vara ett incitament. 
169   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
165 SOU 2006:28 s. 34, 1 kap. 5 a § i den klassiska lagen och motsvarande 1 kap. 4 a § i 
försörjningslagen 
166 SOU 2006:28 s. 230 
167 Prop. 1973:90 s. 203 
168 Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl. s. 43 f 
169 SOU 2006:28 s. 230 f 
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6.2 Kommentarer i propositionen och 
Upphandlingskommitténs slutbetänkande   
 
Om miljöhänsyn 
Upphandlingkommittén menade att det var möjligt att i viss utsträckning ta 
miljöhänsyn. Kommittén hänvisade bland annat till att statsministern vid 
regeringsförklaringen den 19 september 2000 uttalat att miljökrav ska ställas 
vid alla offentlig upphandling. Begränsningen låg i att det skulle finnas en 
anknytning till det som upphandlades. Dock konstaterades att det vid 
upphandling av varor inte var möjligt att ställa krav på produktionsprocessen, 
vilket nuvarande Upphandlingsutredning däremot anser.170  
 
Enligt Nord-Pas-de-Calais antydde praxis att det var möjligt att ställa miljökrav 
utan direkt koppling till kontraktsföremålet, åtminstone vid utvärdering av 
anbuden. Det var möjligt att ställa krav på produktionsprocessen och på 
transporten vid alla slags upphandling. Miljöhänsyn skulle integreras i det 
övergripande målet, nämligen att upphandlingen ska ske affärsmässigt. 
(Kommittén hade stannat vid att affärsmässigheten skulle finnas kvar i svensk 
rätt. Det är en intressant skillnad i slutsatserna som de båda utredningarna 
kommer fram till.) Därför var det svårt att tillämpa sådana icke ekonomiska 
hänsyn i utvärderingsfasen. Enligt kommittén var det lämpligare att ställa 
miljökrav som ett utvärderingskriterium eller som ett kvalifikationskriterium. 
De leverantörer som inte uppfyllde ett sådant kriterium kunde uteslutas från 
upphandlingen. Vidare borde det vara möjligt att ställa miljökrav som ett 
tillkommande kontraktsvillkor, men samtidigt fanns det förmodligen ingen 
möjlighet att exportera miljökrav, dvs att ställa krav på tillverkning eller 
transporter om de skedde utanför Sverige. Slutligen uppmanade kommittén att, 
eftersom de nya direktivförslagen endast tillåter miljökrav som har en tydlig 
koppling till kontraktsföremålet, regeringen att intensifiera det arbete som 
gjordes för att försöka påverka medlemsländerna och kommissionen att 
möjliggöra ett större utrymme för miljöanpassad upphandling. För 
upphandlingar utanför det direktivstyrda området ansåg kommittén att det var 
möjligt att ta miljöhänsyn utan direkt anknytning till det som upphandlas.171  
 
Om sociala och arbetsmarknadspolitiska hänsyn 
Kommittén ansåg att det enligt LOU är möjligt att ta sociala och 
arbetsmarknadspolitiska hänsyn i den utsträckning EG-rätten medger det.  
På förslag av Upphandlingskommittén infördes möjligheten att ställa så kallade 
särskilda kontraktsvillkor vid en upphandling. Med detta avses villkor om 
särskilda arbets- eller anställningsvillkor innefattandes  exempelvis 
kollektivavtalsbestämmelser och antidiskrimineringsklausuler. Detta väckte 
frågeställningar om EG-praxis stämmer överens med sådana särskilda 
kontraktsvillkor. Concordiafallet visade till exempel att gröna 
tilldelningskriterier är tillåtna, men att det är nödvändigt att det finns en nära 
koppling mellan kriteriet och kontraktsföremålet. Kommittén såg en risk trots 
EG-domstolens praxis, att utrymmet för sociala och arbetsmarknadspolitiska 
hänsynstagande inte skulle komma att bli större genom de nya direktiven. 

                                                 
170 SOU 2001:31 s. 317  
171 SOU 2001:31 s. 319 
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Därför uppmanade kommittén regeringen att arbeta för att sådana 
hänsynstagande klart och tydligt ska bli möjliga att ta.172   
 
Av intresse är den rättsutredning som kommittén lät professor Niklas Bruun 
göra, vari han konstaterar bland annat att EG-rätten ger ett klart utrymme för 
att beakta sociala hänsyn och andra icke-ekonomiska omständigheter. Han 
hävdar att EG-rätten numera är tolerant mot att medlemsstaterna integrerar 
sådana hänsyn, och nämner att sociala, miljöpolitiska och andra 
samhällspolitiska mål kan bli aktuella vid kvalificiering av anbudsgivare, 
anbudsutvärdering samt utformning av s.k. tillkommande kontraktsvillkor efter 
beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt. Utvecklingen inom 
gemenskaprätten påverkar den svenska rättskipningen. Bruun menar, i 
avsaknad av affärsmässighetsbegreppet i EG-rätten, att det primärt är en intern 
svensk rättspolitisk fråga huruvida det ska tillåtas ställas sociala krav. Däremot 
är det  inte förenligt med EG-rätten att ställa krav på att en leverantör ska vara 
ansluten till en arbetsgivareorganisation och därmed ha tecknat 
kollektivavtal.173  
 
Vid införandet av möjligheten att tillföra särskilda kontraktsvillkor, alltså en 
regel som tillåter att särskilda villkor ställs för hur uppdraget ska genomföras, 
framförde Lagrådet kritik. Man påpekade att regleringen infördes utan att 
åsyfta en förändring av rättsläget och att den därtill var allmänt hållen och inte 
preciserade i vilka hänseenden som särskilda villkor får ställas upp. Lagrådet 
ville ”sätta i fråga om en lagreglering av föreslagen utformning, grundad på 
tämligen vaga motivuttalanden, bidrar till att för upphandlande enheter och 
leverantörer klargöra var gränserna går för vad som kan tillåtas som särskilda 
kontraktsvillkor”. Lagrådet tillstyrkte inte att regleringen infördes.174 
Regeringen gick dock på Upphandlingskommitténs linje och införde 1 kap. 
18§.175  
 
Kommittén uttalade med anledning av förslagen till nya direktiv att 
”utvärderingskriterierna ska vara knutna till det som upphandlas och innebära 
en ekonomisk förmån. I förslagen finns, med undantag för miljhänsyn, inte 
sociala hänsyn uppräknade /.../” Utifrån detta faktum ställde sig 
Upphandlingskommittén frågan vilken betydelse målet Nord-Pas-de-Calais 
har, eftersom de nya direktiven inte tyder på något annat utrymme för sociala 
hänsyn än vad kommissionen tidigare ansett. De nya direktiven kan, i motsats 
till domen, inskränka möjligheten att ta sociala hänsyn, spådde kommittén, och 
konstaterade att ”det nuvarande förslaget innebär en sådan inskränkning genom 
att det krävs att kriteriet är direkt kopplat till det som upphandlas och att den 
ekonomiska förmånen ska avse den upphandlande enheten.”176

 
 
 
 

                                                 
172 SOU 2001:31 s. 373 
173 SOU 2001:31 s, 286 f 
174 ”Offentlig upphandling m.m.”, Lagrådets yttrande, Fi 020312 
175 Se också artikel 26 i direktiv 2004/18/EG 
176 SOU 2001:31 s. 305 f 
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6.3 Om fallet Laval/Byggnads och ILO konvention 94177

 
Fallet Laval/Byggnads, Waxholmskonflikten, berör den offentliga 
upphandlingen i så motto att den väckt debatt om krav på kollektivavtal eller 
motsvarande kollektivavtalsenliga villkor vid offentliga upphandlingar.     
Diskussionen rör framför allt byggentreprenader men också andra tjänster som 
utländska företag ska genomföra på svenskt territorium. 
 
Waxholmskonflikten är en omdiskuterad arbetsrättskonflikt. Upprinnelsen till 
konflikten var ett skolbygge i Waxholms kommun, som det lettiska företaget 
Laval un Partneri Ltd hade fått i uppdrag att bygga genom ett 
upphandlingskontrakt. Eftersom företaget enligt Byggnads saknade svenskt 
kollektivavtal och inte ville gå med på fackets lönekrav, sattes bygget i blockad 
av Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Därefter satte även Svenska 
Elektrikerförbundet in sympatiåtgärder. Laval hade sedan tidigare tecknat 
kollektivavtal med ett lettiska fackförbund. Enligt den svenska 
Utstationeringslagen framgår det inte uttryckligen att utländska arbetsgivare 
som sänder arbetstagare till Sverige förväntas tillämpa de arbets- och 
anställningsvillkor som gäller enligt svenska kollektivavtal.178  
 
I kölvattnet av Waxholmkonflikten initierade den socialdemokratiska 
regeringen en utredning om en svensk ratifikation av ILO:s konvention 94. I en 
intervju med Sveriges Radio säger kommunminister Sven-Erik Österberg att 
”Kollektivavtalet är grunden på arbetsplatsen” och att ”här finns en 
kommission, som kom i slutet av 40-talet, som pekar på att när det finns ett 
kontrakt med en offentlig myndighet så ska det göras med 
kollektivavtalsliknande förhållanden, det vill säga att man inte får ha sämre lön 
än vad kollektivavtalet föreskriver. Det har inte varit så aktuellt förut men i och  
med det som bland annat hänt i Waxholm så har det blivit väldigt aktuellt, 
säger han.” Slutsatsen är alltså att stat och kommun bara ska kunna göra 
upphandlingar från företag som skrivit kollektivavtal, om regeringen får som 
den vill. Sven-Erik Österberg säger vidare att för utredaren ” /.../ är uppdraget 
att titta på om det finns några hinder. Skulle det inte vara så kan vi införa det. 
Stöter han på problem måste vi naturligtvis aktivera oss i frågan gentemot EU 
och säga att vi inte accepterar att det här förhållandet inte kan verka i 
Sverige”.179  
 
Upphandlingsutredningens slutbetänkande lyfter också frågan om ILO:s 
konvention nr 94 är förenlig med de nya EG-direktiven. Den här uppsatsen har 
inget utrymme för en längre redogörelse för rättsläget, men utredningen 
konstaterar att ett införlivande innebär att villkor enligt svenska representativa 
kollektivavtal genom en lagstiftningsåtgärd blir tvingande avtalsinnehåll i 
offentliga upphandlingskontrakt så snart arbete utförs här. Tillämpningen av en 
sådan reglering kan utgöra en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster. I 
vilken mån inskränkningen är EG-rättsligt godtagbar beror bland annat på om 
                                                 
177 ILO står för International Labour Organisation och är ett självständigt fackorgan inom FN 
som har till uppgift att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Konvention 94 tillkom 
på 1940-talet. 
178 Se vidare Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare 
179 Kollektivavtal kan bli krav för upphandling, Sveriges Radio, http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?artikel=590636 
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kollektivavtalens villkor kan anses ge de ifrågavarande arbetstagarna ett 
verkligt tilläggsskydd. Utredningen stannar vid att ”det i dagsläget får anses 
osäkert om en tillämpning av de krav konventionen ställer är förenliga med 
upphandlingsdirektiven och andra gemenskapsrättsliga regler. En annan sak är 
om en svensk ratifikation ändå kan vara lämplig.”180 När 
Upphandlingsutredningen lämnade sitt slutbetänkande i mars 2006, 
kommenterade ansvarig minister Sven-Erik Österberg så här: 
 
”- Jag kommer nu att arbeta för att Sverige ska ratificera ILO konventionen 94, 
då Upphandlingsutredningen inte ser några absoluta hinder för detta. Ett flertal 
andra EU länder har ratificerat ILO 94, och om det blir en socialdemokratisk 
regering efter valet kommer vi att arbeta för att även Sverige ratificerar 
konventionen kommenterar Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för 
upphandlingsfrågor. 
- I Sverige används kollektivavtal för att fastställa arbetsvillkor och löner, 
istället för att det lagstiftas i frågan. Att kunna ratificera ILO 94 förtydligar att 
vi i upphandlingar ska kunna ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal 
avslutar Sven-Erik Österberg.”181En närliggande fråga avgjordes i januari 2006 
av länsrätten i Hallands län. Härvid underkändes att kollektivavtalskrav 
ställdes. Halmstads kommunfullmäktige beslutade att bara företag med 
kollektivavtal kunde komma i fråga vid upphandlingar, men beslutet 
överklagades. Länsrätten slog fast att även företag utan kollektivavtal har rätt 
att lämna anbud när kommunen gör upphandlingar.182  
 
Artikelserien Den polske rörmokaren i Dagens Nyheter vållade mycket debatt. 
Reportagen lyfte in nya perspektiv om svenska fackföreningars sätt att hantera 
utländsk arbetskraft, och deras motivering till bojkott av Laval. Byggnads ville 
att Laval skulle teckna ett avtal om att utge 145 kronor/timme och om så inte 
skedde skulle fackliga stridsåtgärder vidtas. Enligt reportaget är ett sådant 
löneultimatum inte tillåtet (först avtal, sedan löneförhandling). ”Svensk 
renhårighet står mot utländskt smussel”, ironiserade artikelförfattaren.183

 
Dagens Industri skriver i ledartexten ”Social protektionism är en farlig utväg” 
om Waxholmskonflikten. ”I kölvattnet av Waxholmskonflikten har regeringen 
givit sitt helhjärtade stöd åt Byggnads militanta agerande och försökt ge frågan 
om kollektivavtalens ställning största möjliga ideologiska laddning.” Vidare 
skriver DI att ”Sociala klausuler i handels- eller upphandlingsregler är ofta bara 
en täckmantel för ren protektionism, men även när de är välmenande är de 
trubbiga instrument för att förbättra villkoren i producentländerna. 
Socialdemokraterna fiskar i globaliseringskritiska strömningar, som vill få oss 
att associera de lägre kostnaderna i Baltikum och Asien med skövling av natur 
och mänskligt slaveri. Istället borde de peka på det positiva i att miljarder 
människor är på väg att arbeta sig ut ur fattigdom och misär.” 184

  

                                                 
180 SOU 2006:28 s. 31 
181 Pressmeddelande regeringskansliet 060320 
182 ”Olagligt kräva avtal vid upphandling”, Dagens Industri, 060107. Se vidare mål i länsrätten 
i Hallands län, mål nr 2334-05E 
183 ”Skolbygget blev ett europeiskt ödesdrama”, Dagens Nyheter, 051111  av Maciej Zaremba 
184 ”Social protektionism är en farlig väg att gå”, Dagens Industri 05 
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6. 4 Svenskt Näringsliv, Företagarna och Stockholms 
handelskammare 
 

I ett särskilt yttrande i Upphandlingsutredningen gör Svenskt Näringsliv och 
Företagarna ett gemensamt uttalande. De har i princip inga invändningar mot 
att det ställs krav som är direkt kopplade till den vara eller tjänst som 
upphandlas. Som exempel nämner de miljövänligt tvättmedel och anpassad 
belysning, tangentbord eller andra inventarier för funktionshindrade. Däremot 
finns det invändningar mot krav som riktas mot leverantörer. De nämner två 
skäl till sina ståndpunkter: för det första är ofta sådana krav mer långtgående än 
befintlig lagstiftning, vilket innebär att en redan hög ribba höjs ytterligare och 
ofta för att plocka politiska poänger. Effekten blir att man stänger ute 
leverantörer från att kunna delta i offentliga upphandlingar. Ofta drabbas små 
företag som inte har möjlighet att investera i dyra miljöledningssystem eller 
andra certifieringar.  För det andra är det svårt för de upphandlande enheterna 
att på ett rättvisande sätt följa upp de krav som ställs, eftersom det kräver 
resurser som idag inte finns. Slutsatsen är att den offentliga upphandlingen ska 
hållas fri från sådana tillkommande krav. Om sådana krav ändå ställs ska de 
hålla sig inom gemenskapsrättens ramar. De båda näringslivsorganisationerna 
anser det olämpligt ”att i lagregel uttala sig om att vissa krav bör ställas 
eftersom det är synnerligen oklart i vad mån sådana krav får ställas”.185  
 
Avseende affärsmässighetsbegreppet anser Svenskt Näringsliv och Företagarna 
att det finns starka skäl som talar för att behålla kravet på affärsmässighet. Dels 
för att det är etablerat och att ett slopande kan tolkas som att kravet på 
affärsmässighet inte längre spelar samma roll. Risken finns att detta leder till 
stora samhällsekonomiska förluster. Med anledning av dessa argument vill 
Svenskt Näringsliv och Företagarna att affärsmässighetsbegreppet behålls i de 
föreslagna nya lagarna, trots att det saknas en direkt motsvarighet i EG-
direktiven.186

 
Vidare anser aktuella aktörer avseende arbetsmarknadshänsyn och ILO-
konvention 94, i linje med ovanstående resonemang, att Sverige inte bör 
ratificiera ILO- konvention 94. Utredningen stannade, som uppsatsen tidigare 
redogjort för, vid att det är oklart om Sverige med hänsyn till EG-rätten kan 
ansluta sig. Svenskt Näringsliv och Företagarna vidhåller den linjen. Ett krav 
på kollektivavtal eller på villkor i nivå med dessa kommer att stänga ute ett 
antal företag och det finns, enligt skribenterna, anledning att anta att omkring 
hälften av alla företag är kopplade till kollektivavtal. Således utestängs en stor 
grupp, oftast mindre företag, och man tror också att ett sådant krav innebär ett 
handelshinder mot leverantörer  i andra medlemsländer. För att avgöra om 
villkor är jämförbara med kollektivavtalsstandard krävs dessutom ett 
omfattande arbete som ska göras inte bara mellan svenska leverantörer, utan 
även mellan dem och utländska. De yttrar en oro över att antalet överklagande 
riskerar stiga, att utvärderingar av kravet tillämpas slumpmässigt med ökad 
rättsosäkerhet som följd. Så här formulerar sig Svenskt Näringsliv och 
Företagarna: 
 
                                                 
185 SOU 2006:28 s. 462 
186 SOU 2005:22 s. 600 
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”För ett företag torde det hursomhelst vara i praktisk mening ogörligt att visa  
uppfyllelse av kollektivavtalsvillkor, utan att ingå ett sådant avtal. Kravet 
skulle därmed gå mycket längre än att enbart röra den offentliga 
upphandlingen, det skulle också ingripa i förenings- och näringsfriheten samt 
på ett påtagligt sätt kunna förändra styrkepositionerna på arbetsmarknaden.”  
och avslutningsvis: 
”Det framstår slutligen som svårförståeligt varför Sverige skulle välja att 
ansluta sig till en konvention från 1940-talet, som på många sätt får anses 
överspelad genom nyare regelverk, bland annat Utstationeringsdirektivet”.187  
 
Även Stockholms Handelskammare har gett sig in i diskussionen. I en rapport 
pekar de ut tio områden som de anser ge en effektivare upphandling. Bland 
dem nämner de att särskilda kontraktsvillkor bör förbjudas. Handelskammaren 
skriver att Upphandlingskommitténs genomförda förslag om särskilda 
kontraktsvillkor saknar motsvarighet i direktiven. De menar att det är tveksamt 
om om sådana villkor kan godtas enligt gemenskapsrätten eftersom de kan 
medföra direkt eller indirekt diskriminering av anbudsgivare i olika 
medlemsländer. De pekar också på den massiva kritiken i remisssvaren mot 
införandet, och nämner Konkurrensverket, NOU, Länsrätten i Stockholm, 
Riksskatteverket, Vägverket, Försvarets materielverk, 
Konkurrenskommissionen, Sollentuna kommun, flertalet 
näringslivorganisationer och organisationer bland inköpare (Sveriges offentliga 
inköpare) som alla var kritiska till förslaget. Handelskammaren anser att det är 
angeläget att motverka diskriminering och ta miljö- och sociala hänsyn i 
samhället, men menar att dessa samhällsintressen redan finns reglerade i annan 
lagstiftning. Vidare menar Handelskammaren att särskilda kontraktsvillkor inte 
tar sikte på det som upphandlas, och därmed saknas samband med det behov 
som ska tillgodoses. Handelskammaren uttrycker sig klart i sin rapport: ”En 
avgränsning mellan tillåtna eller förbjudna kontraktsvillkor låter sig svårligen 
göras och överträdelser av bestämmelsen är hart när omöjliga att upptäcka och 
än mindre att förhindra. Regler som tillåter användning av särskilda 
kontraktsvillkor måste därför tas bort.”  
 
Handelskammaren frågar sig också om det viktigaste skälet till att det (läs: 
upphandlingar) fungerar dåligt är att det varken på EU-nivå eller nationellt 
finns någon tillsyn och kontroll i egentlig mening. ”Anledningen till detta kan 
väl inte vara att kontrollen skulle riktas mot offentliga myndigheter och 
organ?”188  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
187 SOU 2006:28 s. 464 
188 ”10 punkter för en effektivare offentlig upphandling”, Stockholms Handelskammare, 
Rapport 2005:2  
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6.5 Svenska fackförbund 
 
LO och Svenska Kommunalarbetareförbundet anser att offentlig 
tjänsteupphandling alltid ska ske på villkor att leverantören och eventuella 
underleverantörer tillämpar de löner och andra anställningsvillkor som allmänt 
gäller för arbetet i branschen på den ort där arbetet ska utföras. I övrigt anser de 
också att offentlig upphandling ska användas för att främja sociala mål såsom 
sysselsättningspolitiska mål, jämställdhet, miljö med mera och att sådana krav 
ska kunna ställas redan i kvalificeringsfasen. Om en entreprenör bryter mot 
ställda krav ska kontraktet kunna hävas, som exempel anges anställningsvillkor 
enligt kollektivavtal eller arbetsmiljöregler.189 I mångt och mycket 
överensstämmer dessa åsikter med TCO:s inställning.  
 
I ett särskilt yttrande i Upphandlingsutredningen slår LO, TCO och SKTF ett 
slag för ILO-konvention 94. De anser att den av Upphandlingsutredningen 
gjorda utredning av rättsläget mellan svensk rätt, gemenskapsrätten och 
konventionen är i huvudsak korrekt, men tycker att utredningens 
problemformulering i avslutande bedömning och slutsats  är konstruerad och 
teoretisk. Konventionen bygger på att hindra leverantörer från att konkurrera 
med sämre lön och anställningsvillkor, anser de. Upphandlingsdirektiven och 
Utstationeringsdirektivet bygger på en arbetslandsprincip vid tillfälliga 
utstationeringar. De hänvisar till artikel 27 i det klassiska direktivet. Vidare 
lyfter de fram att skydd för arbetstagare i EG-rätten godtas som ett tvingande 
allmänintresse. Slutsatsen är att utredningen inte har funnit någonting som 
skulle kunna utgöra ett reellt rättsligt hinder för Sverige att ratificiera och 
tillämpa ILO-konvention 94.190  
 
Efter Upphandlingsutredningens förslag skrev LO i kommentar att det har 
förekommit missförstånd om de fackliga positionerna i frågan om 
kollektivavtal vid upphandling. Till skillnad mot vad många hävdat, enligt LO, 
kräver de inte kollektivavtal vid upphandling. Istället ser LO det som 
nödvändigt att upphandlingen sker på lika villkor och att det klargörs att 
anbudsgivarna ska följa de löne- och anställningsvillkor som normalt gäller på 
orten där arbetet utförs. LO och TCO har under lång tid krävt att ILO-
konvention 94 ska ratificeras och anser att det är dags för politikerna att 
agera.191

 
6.6 Partipolitiska ingångsvärden 
 
Följande avsnitt är ett illustrativt axplock av upphandlingsfrågor som partierna 
driver och ger en viss kunskap om var deras ståndpunkter. Samtliga politiska 
riksdagspartierna har getts möjlighet att skicka relevant information, men inte 
alla har en tydlig uppfattning i frågan. Således har jag gjort egna 
efterforskningar i riksdagens diarium och fokuserat på motioner. I vissa fall rör 
det sig om partimotioner, i andra om enskilda motioner. Läsaren bör vara 

                                                 
189 Prop 2001/02:142 s. 42-43 
190 SOU 2006:28 s. 466 f 
191 ”Våra skattepenagr ska inte understödja låga löner och dåliga arbetsvillkor”, LO, Olauson, 
Erland, Nordh, Sture, 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/0AF7C77FA8D7C1CDC1257149002D042B  
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observant på vilken typ av motion det är, eftersom en partimotion får anses ha 
högre legitimitet än enskilda motioner. I många motioner berörs den offentliga 
upphandlingen endast som en del i ett större resonemang, vanligtvis 
upphandling av sjukvård, och har då nämnts i den mån det berört syftet med 
uppsatsen. För Folkpartiet liberalernas vidkommande har ett beslut vid 
landsmötet samt ett pressmeddelande använts eftersom ingen motion som 
berört syftet med uppsatsen kunnat hittas. 
 
Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna har varit drivande inom sociala och miljömässiga hänsyn 
och har poängterat sin linje i kommittédirektiven till Upphandlingsutredningen. 
Sedan Waxholmskonflikten har det socialdemokratiska partiet agerat tydligt i 
frågan om kollektivavtal.  
I en kommentar skriver Sven-Erik Österberg och Hans Karlsson att ”om det 
visar sig att det nuvarande rättsläget inte medger sådana krav (läs: krav i 
enlighet med kollektivavtal) i förfrågningsunderlaget är vi beredda att ändra 
lagstiftningen./.../ Om det visar sig nödvändigt kommer vi även att agera på 
EU-nivå för rättigheten att ställa krav i enlighet med kollektivavtal vid 
offentlig upphandling.”192

 
Moderata Samlingspartiet 
I skuggbudgeten till regeringens vårproposition 2006 skriver Moderaterna i en 
kommentar till Upphandlingsutredningens förslag i SOU 2006:28 att: 
”Vi ställer oss däremot avvisande till att upphandlande enheter ges möjlighet 
att ställa olika krav som inte har med upphandlingen att göra. Det är förvisso 
viktigt att höga miljökrav och sociala krav ställs på alla företag, men detta 
regleras genom lagar, förordningar och kollektivavtal, och bör inte blandas 
samman med upphandlingsprocessen.”193

 
Folkpartiet liberalerna 
Vid Folkpartiets landsmöte beslutades att den offentliga upphandlingen ska 
anpassas till småföretagares förutsättningar. Folkpartiet anser att det som inte 
ska vara tillåtet ska förbjudas rakt av och inte angripas bakvägen via 
upphandlingsprocessen. Vidare har Folkpartiet också reagerat mot regeringens 
förslag ”att alla företag som ska tillåtas leverera varor och tjänster ska ha 
svenska kollektivavtal eller motsvarande”. Folkpartiet menar att det kommer 
att drabba minst en tredjedel av alla de 100 000 småföretagen och deras 
anställda som utestängs från att få leverera till stat, kommun och landsting. De 
vill inte ha en lagstiftning om minimilöner utan kollektivavtal för dem som 
arbetar permanent i Sverige, och för utländska arbetstagare på jobb i Sverige 
finns redan skydd genom Utstationeringsdirektivet.194  
 
Centerpartiet 
I en enskild motion till riksdagen förslås att lagen om offentlig upphandling 
ska ändras så att det blir möjligt att inhandla närproducerade livsmedel, att all 

                                                 
192”Ny lagstiftning ska säkra villkor enligt kollektivavtal”, Karlsson, Hans, Österberg, Sven-
Erik, http://www.socialdemokraterna.se/templates/News.aspx?id=3049 
193  2005/06:m016”Jobblös tillväxt eller arbete åt alla”, Partimotion av Fredrik Reinfelst m.fl.  
194  ”Regeringsförslag om offentlig upphandling slår hårt mot småföretag”, pressmeddelande 
från Folkpartiet, http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=17749  
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upphandling ska ske med krav på minsta transportsträcka samt att miljökrav 
alltid ska vara obligatoriskt.195  
 
Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet har lagt en motion om att totalentreprenader inte får vara 
konkurrensbegränsande. Dem menar att ”stora upphandlingar av vägar, större 
byggnationer och stora volymer varor riskerar att utestänga mindre 
entreprenörer och mindre företag. På så sätt kan stora upphandlingar bli 
konkurrensbegränsande vilket i förlängningen innebär ökade kostnader för den 
upphandlande enheten och för skattebetalarna.” Vidare stödde Vänsterpartiet 
också prop. 2001/02:142 som enligt deras uppfattning innebar att det blev 
möjligt att i den offentliga upphandlingen ställa ickediskriminerande miljökrav 
samt krav om att leverantör skall följa bestämmelserna i ILO:s grundläggande 
konventioner, vilket i Sverige bland annat innebär att leverantör skall ha 
kollektivavtal.196 Vänsterpartiet har också drivit frågan om 
antidiskrimineringsklausuler, och vill också att Sverige ska ratificiera ILO-
konvention 94.  
  
Miljöpartiet 
I en partimotion skriver miljöpartiet att ”Redan med dagens upphandlingsregler 
kan myndigheter och kommuner ställa krav på att företag ska anställa 
långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller invandrare för att komma i fråga för 
en upphandling.197 I och med de nya upphandlingsreglerna kommer troligen 
dessa möjligheter att öka än mer. Problemet i dag är dock att de som jobbar 
med upphandling är osäkra på vad som gäller och hur lagen kan utnyttjas för 
att stödja sociala ändamål. För att komma till rätta med detta måste det finnas 
stödfunktioner som kan utbilda och stärka de offentliga upphandlarna och öka 
kunskapen om hur sociala hänsyn kan tas vid upphandlingarna.”  
 
Kristdemokraterna 
Med anledning av prop. 2001/02:02 skrev Per Landgren m.fl. en motion. Här 
uttrycks främst en oro för bristande vilja till förenkling av lagen. ”Fokus tycks 
ha hamnat fel. Regeringen koncentrerar sig på vad man politiskt kan göra med 
LOU. Borta är ambitionerna att förenkla upphandlingslagen som en 
konkurrenslag och att införa ett verkningsfullt sanktionssystem. I stället 
föreslås upphandlingslagstiftningen användas för andra i och för sig vällovliga 
politiska mål. Konsekvensen är att LOU blir onödigt krånglig, eftersom målet 
med lagstiftningen fylls på med mål som kan nås med annan lagstiftning. LOU 
blir ett slags ”Mädchen für alles” och avskräcker snarare än lockar 
entreprenörer till marknader med offentlig upphandling.”198  
 
Slutsatsen av de partipolitiska argumenten är att ämnets problematik förvisso 
diskuteras, men inte i någon stor omfattning. Socialdemokraterna har drivit 
frågan om krav att ställa miljöhänsyn och värnar också den så kallade svenska 
                                                 
195 2005/06:Fi246 ”Närproducerade livsmedel och lagen om offentlig upphandling”, Enskild 
motion av Rigmor Stenmarck och Margareta Andersosn,   
196 2002/03:Fi214 ”Offentlig upphandling och konkurrens”, Kommittémotion av Lennart Beijer 
m.fl.,  
197 2005/06/Fi229”Social ekonomi- en sektor med möjligheter”, Partimotion av Peter Eriksson 
m.fl.  
198 2001/02:Fi30”Med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig 
upphandling” Motion av Per Landgren m.fl,  
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modellen med kollektivavtal. Vänsterpartiet anser att det redan idag är tillåtet 
att ställa krav på kollektivavtal. Miljöpartiet pekar, med sitt förslag till 
utbildningsinsatser för upphandlare, på vikten av att ställa sociala krav. 
Moderata Samlingspartiet uttalar sig till fördel för  affärsmässigheten och 
avvisar krav som de anser vara ovidkommande i upphandlingsprocessen, 
eftersom dessa frågor redan regleras på annat håll. Folkpartiet talar ur ett 
småföretagarperspektiv och anser att krav på kollektivavtal missgynnar 
småföretagare som i många fall har valt att inte teckna kollektivavtal. 
Centerpartiet har ingen omfattande produktion i frågan, men enskilda 
ledamöter driver frågor om närproducerade livsmedel ska gynnas vid offentliga 
upphandlingar. Kristdemokraterna anser att LOU måste förenklas, och att 
använda lagen som ett instrument för politiska mål riskerar att göra lagen 
krångligare. En reflektion som kan göras är att riksdagen måhända inte är det 
det enda forumet för upphandlingsförslag utan landets kommun-, landstings- 
och regionfullmäktige utgör också arenor för upphandlingsfrågor. Detta har 
bland annat berörts inledningsvis i uppsatsen.  
 
6.7 EU-kommissionens kommentarer 
 
Kommissionen utger så kallade Grönböcker, som emellertid inte är juridiskt 
bindande ens för själva kommissionen. Som rättspolitiskt dokument är det dock 
av intresse. Kommissionen har gett ut böcker såväl om sociala hänsyn som 
miljöhänsyn.  
 
Om miljöhänsyn skriver kommissionen att principerna är ”getting the best 
value for money” och ”acting fairly”.199  Kommissionen menar att detta inte 
behöver innebära att lägsta pris måste väljas, utan myndigheten kan sätta upp 
egna parametrar, exempelvis miljöhänsyn. Energieffektivitet, miljöeffekter vid 
avfallshantering och möjligheter till återanvändning är viktiga aspekter, anser 
kommissionen. Vidare tycker dem att om de tekniska specifikationerna 
utformas med en hänvisning till en standard kan den upphandlande enheten 
ställa högre krav än som följer av standarden, givet att detta inte är 
diskriminerande för leverantören.200 Enligt kommissionen är det möjligt att 
ställa krav på att en vara ska vara tillverkat av ett särskilt material, eller att 
varan inte innehåller ämnen som är skadliga för miljön eller folkhälsan. Det är 
tillåtet att ställa krav på produktionsmetoder så länge de har samband med 
tillverkningen av produkten, och som exempel nämner de el från förnyelsebara 
energikällor, organiska livsmedel och timmer som avverkats på ett 
miljömässigt hållbart sätt.201 Intressant är att kommissionen anser att en 
leverantör som dömts för överträdelse av nationell miljölagstiftning kan 
uteslutas från en upphandling.202 Avseende tilldelningskriterierna behöver inte 
alla kriterier som används för att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga ge 
den upphandlande enheten en ekonomisk fördel. Tillsammans måste dock 
kriterierna avgöra vilket anbud som ger mest valuta för pengarna.203  
 

                                                 
199 Bying green! A handbook on environmental public procurement (SEC 2004 1050) 
200 Bying green! A handbook on environmental public procurement (SEC 2004 1050) s. 18 
201 Bying green! A handbook on environmental public procurement (SEC 2004 1050) s. 22 
202 Bying green! A handbook on environmental public procurement (SEC 2004 1050) s. 26 f 
203 Bying green! A handbook on environmental public procurement (SEC 2004 1050) s. 31 
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Om sociala hänsyn har kommissionen skrivit i ett flertal sammanhang.204 
Bland annat skriver de att ”upphandlande enheter kan anmodas att genomföra 
olika arbetsmarknads- och socialpolitiska aspekter vid sidan av sina 
upphandlingar, eftersom offentliga inköp i själva verket kan vara ett viktigt 
medel att påverka ekonomiska aktörers agerande.”205 Mycket av 
kommissionens ståndpunkter tar sin utgångspunkt i EG-fördragets artikel 2, 
och de syftar bland annat på så kallade positiva åtgärder och pekar på att 
upphandling kan användas för att skapa en stadigvarande avsättningsmöjlighet 
för en skyddad verkstad som annars inte skulle tåla konkurrensen från vanliga 
företag.206  
 
I ett tolkningsmeddelande från kommissionen, som visserligen tar sin 
utgångspunkt i att de gamla upphandlingsdirektiven saknade bestämmelser om 
främjande av sociala mål, konstateras att gällande gemenskapsrätt på området 
offentlig upphandling erbjuder ett antal möjligheter som – om de utnyttjas på 
lämpligt sätt- gör det möjligt att nå de eftersträvade målen.207 Kommissionen 
har tidigare uttalat att ”upphandlande enheter kan /.../ anmodas att verkställa 
vissa delar av arbetsmarknad- eller socialpolitiken via sina upphandlingar.”208  
 
Möjligheten att ställa sociala hänsyn är störst vid upphandling av 
byggentreprenader och tjänster, eftersom det går att ställa krav på själva 
fullgörande av kontraktet.  Krav på tillverkningsprocessen får ställas om det 
bidrar till att beskriva produktens egenskaper i förhållande  till konkurrerande 
produkter.209 Kommissionen anser att det är svårare att tillämpa 
kontraktsvillkor som rör utförandet av varupphandlingskontrakt.210  
 
Kommissionen presenterade 2001 ett tolkningsmeddelande om 
gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling om 
möjligheten att ta sociala hänsyn. Sociala hänsyn som utvärderingskriterier kan 
användas vid fastställandet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i de 
fall sådana hänsyn medför en ekonomisk fördel för enheten, och som är 
kopplad till föremålet för upphandlingen. Sådana hänsyn kan tillgodoses 
genom det av EG-domstolen utvecklade begreppet ”tillkommande kriterium”. 
Vidare anser kommissionen att den upphandlande enheten har en lång rad av 
möjligheter att fastställa kontraktsvillkor av sociala karaktär och nämner som 
exempel: 
 
– Krav på anbudsgivaren i samband med kontraktets utförande skall anställa 

arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordna utbildning för arbetslösa 
eller ungdomar. 

                                                 
204 I dessa grönböcker om sociala hänsyn behandlas även arbetsmarknadshänsyn 
205 Offentlig upphandling inom europeiska unionen: Överväganden inför framtiden, KOM 
(1996) 583 slutlig, punkt 5.39 
206 KOM (1996) 583 slutlig, punkt 5.38 
207 Tolkningsmeddelandet är en uppföljning av tidigare meddelande från kommissionen om 
offentlig upphandling, KOM (1998) 143 slutlig s. 27 
208 KOM (1998) 143 slutlig punkt 4.4 
209 Tolkningsmeddelandet är en uppföljning av tidigare meddelande från kommissionen om 
offentlig upphandling, KOM (1998) 143 slutlig s. 29  
210 KOM (2001) 566 slutlig/EGT nr C 333, 28/11/2001 s. 27-41 
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– Krav på att anbudsgivaren vid kontraktets utförande skall vidta åtgärder för 
att framja jämställdheten mellan könen eller mångfald i fråga om ras och 
etniskt ursprung. 
 

– Krav på att uppdragstagaren vid kontraktets utförande följer 
bestämmelserna i ILO:s grundläggande konventioner i det fall dessa inte 
redan har genomförts i den nationella lagstiftningen. 
 

– Krav på att uppdragstagaren för utförandet 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. 

 
Precis som vid överträdelser inom miljöområdet kan en leverantör som brutit 
mot nationell lagstiftning inom det sociala området uteslutas om det utgjort ett 
brott mot yrkesetiken eller ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Vad som 
sedermera utgör ett allvarligt brott är upp till medlemsstaterna att besluta om. 
Kommissionen ger som exempel att om en leverantör underlåtit att upprätta en 
jämställdhetsplan kan den uteslutas, förutsatt att nationell lagstiftning stipulerar 
ett sådant förfarande. Om leverantören har kompetens inom det sociala 
området, som exempel att förstå ett daghem eller anordna utbildning för 
långtidsarbetslösa, får detta också hänsyn tas om det styrker den tekniska 
förmågan. 211  
 
6.8 Slutsatser och sammanfattning 
 
Väsentliga slutsatser i Upphandlingsutredningens resonemang är att praxis 
talar för att upphandlande enheter får ställa krav på en leverantör som inte är av 
renodlat ekonomisk karaktär. Förutsättningen är att kravet måste ha något 
samband med föremålet för upphandlingen och att det måste gå att kontrollera 
att leverantören uppfyller ställda krav. Vidare menar utredningen att varken 
gemenskapsrätten eller den nationella rätten ställer upp några hinder från att 
införa bestämmelser innebärande att den upphandlande enheten bör ställa 
miljökrav eller social krav. En sådan bestämmelse bör begränsas till 
upphandlingar då det med hänsyn till upphandlingens art är påkallat med en 
sådan regel. Vad gäller själva affärsmässighetsbegreppet har uppsatsen 
redovisat att utredningen vill anpassa svensk lagstiftning till gemenskapsrätten 
och ta bort begreppet, eftersom det inte innebär någon materiell skillnad. Mot 
detta ställer sig Svenskt Näringsliv och Företagarna som anser att ett 
utmönstrande sänder ut fel signal om betydelsen av ekonomisk effektivitet.  
Upphandlingskommittén hade tidigare gått på samma linje och föreslog att 
begreppet skulle vara kvar.  
 
Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling har engagerat 
såväl en del riksdagspartier som fackförbund och näringslivsorganisationer. 
Här finns en tydlig skiljelinje mellan å ena sidan argumentet att den svenska 
modellen med kollektivavtalsreglerad relation mellan arbetsmarknadens parter 
ska värnas, och å andra sidan argumentet att alla ska få vara med och 
                                                 
211Tolkningsmeddelandet är en uppföljning av tidigare meddelande från kommissionen om 
offentlig upphandling, KOM (1998) 143 slutlig s. 30 f 
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konkurrera om offentliga kontrakt på lika villkor. Många småföretagare har 
inte kollektiavtal och skulle därför diskrimineras lyfter till exempel Folkpartiet 
fram, medan fackförbunden pekar på att arbetsvillkor och löner ska vara lika 
för alla. Diskussionen har förts i kölvattnet av fallet Laval/Byggnads och landat 
i att Sverige ska ta ställning till en eventuell ratifikation av ILO konvention 94. 
Upphandlingsutredningen har sagt att det får anses oklart om en svensk 
ratifikation är förenlig med gemenskapsrätten.  
 
EU-kommissionen har drivit på frågan om såväl miljöhänsyn som sociala 
hänsyn och menar att principerna är ”value for money” och ”acting fairly”. 
Samtidigt har kommissionen i olika tolkningsmeddelanden menat att det finns 
många möjligheter att ställa sociala krav, exempelvis anställning av 
långtidsarbetslösa eller funktionshindrade, eller miljökrav på 
produktionsmetoder etc.  
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7 Avslutande kommentarer 
 
Den bild som framträtt är splittrad eftersom rättsområdet är svårforcerat, 
särskilt då två nya upphandlingsdirektiv trätt i kraft utan att de implementerats 
inom utsatt tid i svensk rätt. Initialt bör svårigheten att reda ut begrepp och 
hitta en röd tråd i källmaterialet påpekas. Det är en brist att ämnet behandlas 
fragmentariskt i diskussioner och utredningar. I det offentliga trycket utreds 
miljöhänsyn, sociala hänsyn, arbetsmarknadshänsyn, etiska hänsyn eller 
mångfaldshänsyn i olika omgångar och faser var för sig. Eftersom delarna ändå 
måste ställas mot samma rättsregler och principer hade det varit funktionellt att 
sambehanda de olika samhällshänsynen. Denna uppsats använder begreppen 
affärsmässighet och samhällshänsyn och beskriver hur affärsmässigheten fått 
ge vika för alltmer explicita krav på andra hänsyn. Utan större argumentation  
får behovet av tydligare begrepp och definitioner anses vara relativt stort.  
 
Om affärsmässighet 
Konstaterandet att krav på affärsmässighet allt mer har gett vika för andra 
hänsyn är centralt i uppsatsen. Affärsmässighet markerade tidigare att 
myndigheter inte skulle ta industripolitiska, sysselsättningspolitiska eller 
försörjningspolitiska hänsyn utan fokusera på värdet hos den enskilda 
upphandlingen. Genom Amsterdamfördragets införande introducerades 
principer, som exempelvis jämställdhet och hållbar utveckling, som är tänkta 
att genomsyra hela unionens arbete. Det är uppenbart att detta fått 
efterverkningar inom upphandlingsområdet, eftersom det tidigare har styrts av 
ekonomiska principer. Som exempel kan nämnas slutsatser i 
Upphandlingsutredningens resonemang, där praxis talar för att upphandlande 
enheter får ställa krav på en leverantör som inte är av renodlat ekonomisk 
karaktär. Förutsättningen är att kravet måste ha något samband med föremålet 
för upphandlingen och att det måste gå att kontrollera att leverantören uppfyller 
ställda krav. Vidare menar utredningen att varken gemenskapsrätten eller den 
nationella rätten ställer upp några hinder från att införa bestämmelser 
innebärande att den upphandlande enheten bör ställa miljökrav eller social 
krav. Här syns tydligt att en förskjutning skett från affärsmässighet till 
samhällshänsyn.  
 
Vad gäller begreppet affärsmässighet är det av vikt att påpeka att det är ett 
svenskt begrepp som motsvaras av de gemenskapsrättsliga principerna. De står 
inte i strid mot varandra. Det finns argument som säger att behovet av ett 
specifikt svenskt begrepp inte längre föreligger, då det materiella innehållet 
inte förändras om begreppet försvinner. Argument för ett fortsatt användande 
av begreppet är att det är väletablerat och fyller sin funktion. Sett i ljuset av 
den implementeringsproblematik som förekommer, finns det risker med att ta 
bort begreppet. Det kan sända ut en signal om att ekonomisk effektivitet inte 
längre är ett mål med upphandling.  
 
Om samhällshänsyn 
Debatten om samhällshänsyn har i vissa avseenden polariserats till att handla 
om för eller emot samhällshänsyn som urvalsgrund. Debatten hade mått bra av 
ett bredare perspektiv. Exempelvis har olika enheter till uppgift att arbeta för 
egenintressen, ofta med strikta ekonomiska ramar att hålla sig inom. Det får 
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ofta till följd att det i första hand blir den egna budgeten som ska hållas, medan 
kostnaderna inte allt för sällan övervältras på någon annan. Ett illustrativt 
exempel är att anläggning av nya vägar ska upphandlas och uppdraget går till 
den som utför uppdraget till lägsta kostnad. Tas endast hänsyn till ekonomi 
riskerar vägen att inte vara optimal ur säkerhetssynpunkt och antalet olyckor 
kanske ökar, varvid kostnaderna istället belastar landstinget. Det vore 
värdefullt att olika instanser tog övergripande effekter i beaktande, och inte en 
alltför strikt ekonomisk tolkning. Ett annat aktuellt exempel är upphandling av 
färdtjänst i nordvästra Skåne, då ett lågt anbud antogs med följden att 
uppdraget inte kunde fullföljas och konsekvenserna för verksamheten blev  
allvarliga. Slutsumman blev också större än det hade blivit om ett uppenbart 
för lågt anbud hade förkastats.  
 
Det finns mycket att vinna på en förbättrad upphandling. Som många 
leverantörer har påpekat är upphandlingar ett regelomgärdat och svårforcerat 
område, vilket fått till konsekvens att företag underlåter att lämna anbud. Det 
här är problematiskt, då syftet med öppna och objektiva upphandlingar går 
förlorat. Den konkurrens man vill uppnå  omöjliggörs om företagare undviker 
att lämna anbud vid allt för långtgående krav. Det finns ett missnöje med 
upphandlingslagstiftningen, och att lägga nya barriärer och hinder runt 
upphandlingar förstärker missnöjet.  
 
Särskilt om sociala hänsyn 
Syftet med många motioner avseende riktlinjer för den kommunala 
upphandlingen runt om i kommunfullmäktige tycks ofta vara att knipa politiska 
poänger. I uppsatsens inledningen omnämndes Malmö stad som diplomerats 
som Fairtrade city. I kriterierna som utfärdas av Rättvisemärkt Sverige AB, 
som ägs av LO och Svenska kyrkan, kan utläsas att i en tätort med över 100 
000 invånare ska ett utbud av totalt minst 50 Rättvisemärkta produkter fördelat 
i minst 7 dagligvarubutiker, minst 3 kaféer, restauranger eller hotell som 
serverar Rättvisemärkt kaffe. Minst 50 arbetsplatser ska konsumera minst en 
Rättvisemärkt produkt samt 10 av dessa ska ha minst två produkter.212 En 
sådan medveten favorisering av enskilt varumärke är ett otillbörligt gynnande 
och står i strid med likabehandlingsprincipen och principen om 
ickediskriminering, hur behjärtansvärt syftet än må vara.  
 
Särskilt om antidiskrimineringsklausuler 
Vad gäller antidiskrimineringsklausuler är frågan om det är rimligt och 
effektivt att  upphandlande enheter, eller lagstiftaren, via kontraktsvillkor tillser 
att svenska lagar efterföljs. Frågan handlar inte om 
antidiskrimineringslagstiftningen existens, utan om civilrättsliga avtal ska 
ingås för att lagar inte ska överträdas. Vill lagstiftaren försäkra sig om att lagar 
åtföljs torde tillsyn vara ett naturligt val. Att lagstiftaren anser sig nödgad att på 
civilrättslig väg skriva avtal om efterlevnad är inget självklart val. Ofta 
motiveras antidiskrimineringsklausulerna med att lagstiftaren vill sätta särskilt 
fokus och ge tyngd åt lagstiftningen.  
 
 
 

                                                 
212 KS-KOM-2006-00463 Förslag om att Malmö stad ska bli Fairtrade city.  
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Särskilt om arbetsmarknadshänsyn 
Vad avser möjligheterna att ta arbetsmarknadspolitiska hänsyn, som att anställa 
långtidsarbetslösa eller ställa krav på kollektivavtal, finns det olika 
uppfattningar om. Gemenskapsrätten och Upphandlingsutredningens förslag 
har öppnat för att krav på arbetsmarknadpolitiska hänsyn kan tas, men 
avseende kollektivavtal finns inget klart rättsläge. Hallands tingsrätt har i ett 
domslut angett att krav på kollektivavtal inte är tillåtet, men frågan om en 
anslutning till ILO konvention 94 bereds fortfarande. Det förekommer att 
frågan om obligatoriska skall-krav på att svenska kollektivavtal, eller svensk 
kollektivavtalsstandard, ska följas även för utländska företag som givits i 
uppdrag av svenska myndigheter att genomföra upphandlade projekt.  
 
Om styrning, uppföljning och kontroll 
Olika typer av samhällshänsyn riskerar att skapa uppföljningsproblem. 
Lagstiftarens direkta styrning av upphandlingsprocessen måste vara 
ändamålsenligt utformad. Om tydligheten och instruktionerna är bristfälliga 
försvåras lagstiftarens möjligheter till styrning. Risken är att så blir fallet med 
förslaget till dispositiv ”bör-lagstiftning”. Att uppmana upphandlande enheter 
till ett visst beteende är inte avgjort handlingsdirigerande eftersom det inte 
finns möjlighet till uppföljning och styrning i det enskilda fallet. Att få grönt 
ljus vid en vägkorsning innebär inte detsamma som att veta vilket håll man ska 
svänga in på.  
 
Vad gäller de upphandlande enheternas möjlighet att kontrollera att 
upphandlingskontrakten efterlevs väcker frågor kring vilken behörighet 
enheten kan tänkas ha. Det här är givetvis avhängigt vilken typ av krav som 
ställts. Ofta är det andra myndigheter än den upphandlande som har rätt att 
kontrollera arbetsmiljön, att jämställdhetsplaner eller en 
antidiskrimineringsklausul efterlevs (och därmed att lagstiftningen följs). Ska 
tillsynen lämnas över till behörig myndighet eller ska den skötas av den 
upphandlande enheten?  
 
Det finns också andra typer av problem. Hur ska förbud mot att använda 
produkter som testats på djur kontrolleras och hur ska en enhet kunna 
undersöka att leverantören inte bor på hotellrum med tillgång till pornografiska 
filmer? Som ett ytterligare illustrerande exempel diskuteras om en 
upphandlande enhet ska få föreskriva att en leverantör inte ska tillåtas göra 
vinst. Eftersom det är förbjudet att eftersöka ett företags vinstmarginal är det 
oklart hur ett sådant krav skulle kunna kontrolleras.  
 
Normgivningsmakt eller konsumentmakt? 
Den offentliga konsumentmakten anses numera utgöra ett viktigt 
normgivningsinstrument. Men det finns problem med detta synsätt. Det är svårt 
att applicera likartad konsumentmakt som enskilda medborgare och privata 
associationer åtnjuter, på offentliga subjekt. Som enskild eller privat företag 
finns inga krav på utredningar utan våra val kan vara både irrationella och 
subjektiva. Det kan räcka med ett rykte ”på stan” om ett företags dåliga 
arbetsmiljöförhållande eller misstänkta miljöbrott för att välja bort 
vederbörande. En upphandlande enhet måste vara objektiv och utreda det 
faktiska förhållandet. Med omskrivna möjligheter till samhällshänsyn, i 
kombination med den utredningsbörda som åligger den upphandlande enheten 
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och osäkra kontrollmöjlighet finns det en viss risk att objektiviteten sätts ur 
spel.  
 
Det finns en risk att trovärdighetsproblem uppstår om högt ställda krav på 
samhällshänsyn inte efterlevs av de upphandlande enheterna. Det kanske borde 
ställas motsvarande krav på samhällshänsyn hos de upphandlande enheterna 
som leverantörerna ska leva upp till?  
 
I och med de nya upphandlingsdirektiven rådet inga tvivel om möjligheten 
eller acceptansen att använda offentlig upphandling som medel för att nå, eller 
främja, samhällshänsyn. Det är däremot oklart hur stor frihet en upphandlande 
enhet har att ta sådana hänsyn vid val av anbudsgivare och tilldelning av 
kontrakt. Den nya lagstiftningen reder inte fullt ut vid vilka delar av 
upphandlingsprocessen sådana hänsyn får tas. Nu återstår att se utfallet av 
Upphandlingsutredningens förslag och vilket håll den rättspolitiska 
diskussionen tar framöver.  
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Bilaga A 

NOU:s antidiskrimineringsklausul 
 
§1 Leverantören skall vid utförande av den avtalade tjänsten/entreprenaden i 
Sverige följa vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar 
som avses är jämställdhetslagen (1991:443), lagen (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet 
på grund av funktionshiner, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2003:307) om förbud mot 
diskriminering och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i 
högskolan. 
§2 Leverantören är under uppdragstiden skyldig att på begäran av den 
upphandlanden enheten skriftligt redovisa de åtgärder som vidtagits med 
anledning av förpliktelserna enligt §1.  
Tiden för redovisningen skall vara minst en vecka, om inte längre tid 
överenskommits. 
§3 Leverantören skall erlägga vite till den upphandlande enheten med x 
procent av det prisbasbelopp, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
som gäller vid avtalets tecknande om leverantören inte inom föreskriven tid 
lämnat sådan skriftlig redogörelse som anges i §2 eller om redogörelsen är 
uppenbart bristfällig. Den upphandlande enheten får inte utkräva vite om det på 
annat sätt framstår som uppenbart att leverantören följer §1.  
§4 Leverantören skall erlägga vite till den upphandlande enheten med y 
procent av kontraktets värde per påbörjad kalendervecka om den upphandlande 
enheten kan visa att de åtgärder som redovisas enligt §2 inte är tillräckliga för 
att avhjälpa överträdelser av §1. Vitet utgår från dagen då redovisningen skall 
ske enligt 13 till dess att tillräckliga åtgärder vidtagits, dock med maximalt z 
procent av kontraktets värde.  
§5Vitet i §§ 3-4 förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får 
avräknas den avtalade ersättningen för uppdraget. Vite som begärts in på 
felaktiga grunder skall återbetalas till leverantören. §§3-4 gäller endast om 
procentsatserna angivits. 
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Bilaga B 
 
Antalet avgjorda överprövningsmål i länsrätterna mellan år 2000-2004 enligt 
NOU:s nyhetsbrev mars 2005 
  
År 2000 108 

År 2001 150 

År 2002 299 

År 2003 841 

År 2004 1143 

 
Största ökningen mellan år 2002 och 2003 torde till övervägande del bero på införandet av den s.k. 10-dagarsfristen  
vilket medfört att begäran om överprövning i praktiken blivit möjlig.  
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Bilaga C 
 
Tröskelvärden  
 
Innebörden av att det finns tröskelvärden betyder att direktivets bestämmelser 
ska tillämpas endast om en upphandlings värde överstiger det tröskelvärdet. 
Dessa är definierade beroende på om det är en vara eller tjänst som ska 
upphandlas, eller om det är en upphandling av byggentreprenader som 
är aktuell. För att åskådliggöra storleksordningen på upphandlingarna återges 
beloppsgränserna nedan.  
 
Uttryckt i  SEK: 

   
Byggentreprenader 45 670 000  
 
Varor och tjänster 
 
Försörjningssektorerna (utom telesektorn) 3 653 000 
– telesektorn  5 480 000 

 
Statliga myndigheter       1 253 000 
 
Övriga upphandlande enheter  1 826 000 
 
Förhandsannonsering 6 850 000 
 
_______________________________________________________________ 
*Källa NOU, http://www.nou.se/10vanl.html#3 
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