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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar frågan om sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling. Syftet med uppsatsen är att utreda om och under vilka 
förutsättningar som en upphandlande enhet kan ta sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling mot bakgrund av den lagstiftning och praxis som 
finns på området. 
 
I Sverige upphandlar det allmänna för ca 400 miljarder kronor om året. 
Motsvarande belopp är inom EU ca 1500 miljarder Euro, vilket motsvarar 
ungefär 16 % av EU:s BNP. Det är rimligt att anta att det beloppet stigit 
genom inträdet av tio nya medlemsstater i EU den första maj 2004.  
 
Eftersom de upphandlande enheterna använder skattemedel har de ett ansvar 
gentemot medborgarna att använda pengarna på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. Offentlig upphandling i Sverige bygger på principen om 
affärsmässighet och den förhindrar möjligheten att ta sociala hänsyn. 
Huvudregeln formuleras i 1 kap. 4 § LOU, men den kommer även till 
uttryck i andra delar av LOU. Genom utformningen av förfrågnings-
underlaget eller de krav som kan ställas på en leverantör eller under vilka 
förutsättningar ett anbud kan antas vill lagstiftaren på olika sätt verka för en 
affärsmässig upphandling. Den upphandlande enheten är förhindrad att ta 
ovidkommande hänsyn och därigenom uppkommer ett krav på ett direkt 
samband mellan de villkor som den upphandlande enheten får ställa i 
upphandlingsavtalet och kontraktsföremålet. Kravet på direkt samband 
medför ett ytterligare hinder för den upphandlande enheten att ta sociala 
hänsyn eftersom sociala hänsyn normalt tillgodoser allmänhetens intresse 
och inte den upphandlande enhetens. Svensk praxis som berört frågan om 
sociala hänsyn har också visat att möjligheterna att ta sociala hänsyn saknas. 
 
Begreppet sociala hänsyn har ingen enhetlig definition. Det kan till exempel 
vara fråga om att den upphandlande enheten ställer krav på leverantören att 
denne ska arbeta mot diskriminering genom att införa antidiskriminerings-
klausuler i upphandlingsavtalet. Enheten kan också framställa krav på att 
anbudsgivaren ska anställa ett visst antal långtidsarbetslösa eller ställa krav 
på att anbudsgivaren ska vara ansluten till ett kollektivavtal. Eftersom bland 
annat kravet på kollektivavtal står i strid med den grundläggande principen 
om negativ föreningsfrihet kan det finnas negativa effekter med att ställa 
krav på sociala hänsyn. 
 
När en upphandling sker i privat sektor är möjligheterna att ta sociala 
hänsyn större eftersom de privata företagen inte omfattas av LOU. Ett stort 
konsumenttryck på det privata företagen har medfört att de i allt högre 
utsträckning arbetar för att ta sitt sociala ansvar. De multinationella 
företagen kan kräva av sina leverantörer att de behandlar sina anställda efter 
skäliga arbetsvillkor som en förutsättning för att de ska få träffa nya avtal 
med det multinationella företaget. Exemplen från den privata sektorn visar 
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att upphandling är ett effektivt medel att påverka leverantörer att efterleva 
de krav som konsumenten ställer på det multinationella företaget. 
 
Frågan om sociala hänsyn har även betydelse i ett EG-rättsligt perspektiv. 
Upphandlingsdirektiven har en direkt inverkan på innehållet i LOU. 
Dessutom ska den svenska rätten tolkas i ljuset av EG-rätten vilket medför 
att den upphandlande enheten inte kan se isolerat till den svenska 
lagstiftningen.  
 
Något krav på affärsmässighet finns inte uttryckt i EG-fördraget eller i 
upphandlingsdirektiven. Istället kommer kravet på ekonomisk effektivitet 
till uttryck genom olika grundläggande principer i EG-fördraget. Det är 
bland annat genom principen om förbud mot diskriminering på grund av 
nationalitet eller principen om likabehandling som kravet på ekonomisk 
effektivitet ska tillgodoses. Till skillnad från den svenska rätten, skapar 
utformningen av EG-rätten ett visst utrymme för att ta sociala hänsyn. 
 
En förändrad politisk inställning till sociala och arbetsmarknadspolitiska 
frågor har bidragit till öppnare syn på frågan om sociala hänsyn. En annan 
viktig orsak är EG-domstolens praxis. I Beentjes-målet och i målet mellan 
kommissionen och Frankrike lämnade EG-domstolen utrymme för den 
upphandlande enheten att ta sociala hänsyn. En förutsättning var dock att de 
särskilda kontraktsvillkoren framställts i förfrågningsunderlaget samt att den 
upphandlande enheten inte handlade i strid med de grundläggande 
principerna i EG-fördraget. 
 
Eftersom den politiska inriktningen förändrats och EG-domstolen i ett antal 
rättsfall visat på en positiv inställning till sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling blev det nödvändigt för kommissionen och Europaparlamentet 
att arbeta fram nya upphandlingsdirektiv. Det var också nödvändigt för att 
åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. Ett annat skäl var att de fyra 
nuvarande upphandlingsdirektiven bedömts som alltför komplicerade till sin 
utformning. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att det kommer att 
ske betydande förändringar av den svenska upphandlingslagstiftningen i 
syfte att skapa ett större utrymme för sociala hänsyn.  
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Förord 
Sociala hänsyn vid offentlig upphandling är ett spännande område och mer 
aktuellt än någonsin. I april i år presenterades de nya upphandlings-
direktiven och en av de viktigaste frågorna var vilket utrymme som sociala 
hänsyn ska få vid offentlig upphandling. 
 
Frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling är kontroversiell 
eftersom den tar sikte på områden som är svåra att förena. Dels tar frågan 
sikte på kravet på ekonomisk rationalitet som grundas på konkurrens-
rättsliga principer, dels är det en fråga om sociala och arbetsmarknads-
politiska mål som grundar sig på välfärdspolitiska värderingar.  
 
Jag har valt att skriva om sociala hänsyn vid offentlig upphandling av flera 
skäl. Eftersom flera miljoner invånare i EU direkt kommer att beröras av de 
nya upphandlingsdirektiven samt att det upphandlas för ofattbara 14 000 
miljarder kronor per år inom EU, är det en fråga som engagerar. Frågan är 
också intressant eftersom den ur ett juridiskt perspektiv skapar konflikter 
mellan olika rättsområden. Att det har varit svårt att hitta en lösning visar 
inte minst den kompromiss som blev resultatet av Europaparlamentets, 
kommissionen och rådets arbete inför de nya upphandlingsdirektiven. 
Genom det svenska medlemskapet i EU har de nya upphandlingsdirektiven 
en avgörande betydelse för LOU. Det finns därför skäl att anta att det 
kommer att ske betydande förändringar av den nuvarande svenska 
lagstiftningen på grund av de nya upphandlingsdirektiven 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla dem som har hjälpt och uppmuntrat mig 
under arbetet med denna uppsats. Framför allt vill jag tacka min handledare 
professor Birgitta Nyström för den konstruktiva kritik och de förslag som 
hon lämnat under uppsatsskrivandets gång.  
 
Jag vill även framföra ett varmt tack till min familj och de vänner som 
stöttat mig under uppsatsarbetet och under min studietid vid Lunds 
universitet. 
 
Lund den 7 september 2004  
 
Måns Hensjö 
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Förkortningar 
AD  Arbetsdomstolen  
BNP  Bruttonationalprodukt  
BrB   Brottsbalken (1962:700)  
EGT  Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
EU  Europeiska unionen 
ILO  International Labour Organization  
LAS   Lag (1982:80) om anställningsskydd 
LO   Landsorganisationen i Sverige 
LOU   Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 
MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet 
NOU  Nämnden för offentlig upphandling 
Prop.  Proposition  
SOU  Statens offentliga utredningar 
TCO  Tjänstemännens centralorganisation 
UNI  Union Network International 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När det allmänna1 köper varor och tjänster från olika privata företag är 
målet att göra detta till ett så lågt pris som möjligt. Ett anbud kan också 
antas om det är det ekonomiskt mest fördelaktiga och tar i sådana fall 
hänsyn till faktorer som kvalitet, leveranstid, tekniska egenskaper eller 
miljöpåverkan.2 En viktig orsak till att priset eller de ekonomiska 
konsekvenserna får en avgörande betydelse för valet av leverantör är att det 
allmänna upphandlar med skattemedel. Det medför ett ansvar gentemot 
medborgarna att använda medlen på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. 
 
Parallellt med denna verksamhet arbetar det allmänna på flera sätt för att 
uppnå olika socialpolitiska mål i samhället. Det finns en strävan att skapa 
hög sysselsättning, arbeta för en ökad jämställdhet mellan könen och att 
motverka att personer med utländsk bakgrund, sin sexuella läggning eller 
sitt handikapp blir diskriminerade på arbetsplatsen. Det allmänna arbetar 
också för att minska antalet sjukskrivna i samhället genom att bland annat 
ställa krav på en god arbetsmiljö och i övrigt skapa goda förutsättningar för 
bra arbetsvillkor för arbetstagarna. I Sverige har arbetsmarknadens parter ett 
stort inflytande över villkoren på arbetsmarknaden. På grund av det är flera 
av de villkor som inte finns reglerade i lag istället reglerade i kollektivavtal. 
 
Efter att Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995 kom dessa ovan 
presenterade områden att få internationell betydelse. Inom EU finns det idag 
fyra direktiv om offentlig upphandling. Dessa har nyligen ersatts av två nya 
upphandlingsdirektiv, som ännu inte har implementerats i den svenska 
lagstiftningen. 
 
Inom EU har de socialpolitiska frågorna fått ett allt större utrymme. Genom 
Amsterdamfördraget ingår socialpolitiken som ett av de huvudsakliga målen 
med EU. Arbetet syftar till att uppnå en harmonisering av de sociala 
rättigheterna, att arbeta för ett fullgott socialt skydd, att uppnå en dialog 
mellan arbetsmarknadens parter samt att arbeta för en hög sysselsättning 
och mot social utslagning. 
 
Det pågår och har pågått en intensiv debatt om och i så fall under vilka 
förutsättningar som det allmänna kan använda den offentliga upphandlingen 
                                                 
1 Det allmänna definieras i LOU 5 och 6 §§. Det allmänna kan definieras som statliga,  
kommunala och andra myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, 
bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det 
allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell 
karaktär. 
2 Prop. 2001/02:142 s. 38. 
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som ett medel för att nå olika socialpolitiska mål. Frågan benämns ofta som 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Sociala hänsyn benämns även 
ickekommersiella hänsyn. Med denna benämning blir det tydligt att det 
finns en konflikt mellan kravet på ekonomisk och konkurrensmässig 
effektivitet och arbetet för att uppnå socialpolitiska mål.  
 
I Sverige upphandlar stat, kommun och landsting för ungefär 400 miljarder 
kronor per år vilket motsvarar ca 20% av Sveriges BNP.3 Inom EU är 
motsvarande belopp ca 1500 miljarder Euro (ca 14 000 miljarder kronor) 
per år vilket motsvarar ca 16% av EU:s BNP.4 Det är rimligt att anta att 
denna summa har stigit avsevärt genom inträdet av 10 nya medlemsstater 
den första maj 2004.5   
 
Det ligger i sakens natur att när det allmänna i varje enskild medlemsstat 
fungerar som en stor konsument av varor och tjänster till flera miljarder 
varje år får det allmänna en stor konsumentmakt. Att inte utnyttja denna 
makt innebär i sig ett slöseri med resurser. Samtidigt blir den grundläggande 
principen om affärsmässighet inom offentlig upphandling mer och mer 
avlägsen ju fler faktorer än pris och kvalitet som får betydelse. 
 

1.2 Syfte och metod 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur det allmänna bör eller kan ta 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling med hänsyn till praxis och 
gällande lagstiftning. Eftersom den svenska upphandlingslagstiftningen är 
utformad efter upphandlingsdirektiven samt att den ska tolkas i ljuset av 
EG-rätten är en jämförelse mellan svensk rätt och EG-rätt relevant. Genom 
att fokusera på kravet på affärsmässighet och ställa det i relation till kravet 
på ekonomisk effektivitet har syftet med uppsatsen varit att ge läsaren en 
fördjupad förståelse för problematiken. 
 
Metoden som jag använder bör betecknas som en traditionell juridisk 
metod. I kapitlen 2-5 har jag använt mig av en deskriptiv metod där jag 
återger de relevanta delarna av den svenska och EG-rättsliga lagstiftningen 
som har betydelse för frågan om sociala hänsyn. Med hjälp av olika skrivna 
källor såsom böcker, artiklar, tidskrifter, lagtexter och rättsfall avser jag att 
besvara min frågeställning. Genom att använda mig av innehållet i mina 
källor vill jag att ge en så heltäckande bild som möjligt för att med 
utgångspunkt från detta avsluta uppsatsen med en analys, där jag ger min 
syn på frågan.  
 

                                                 
3 SOU 2001:31 s.39. 
4 http://simap.eu.int/SV/pub/src/welcome.htm  040611, kl. 10.20. 
5 De nya medlemsstater som anslöt sig till EU i maj 2004 var Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Malta och Cypern. 
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1.3 Frågeställning 

Huvudfrågan för denna uppsats är om sociala hänsyn kan tas vid en 
offentlig upphandling med hänsyn till gällande lagstiftning och praxis både 
ur ett svenskt och EG-rättsligt perspektiv. Eftersom de nya upphandlings-
direktiven har presenteras har jag ställt frågan vilken betydelse de kommer 
att få för den svenska lagstiftningen. Den senare frågan avser jag att 
diskutera i den avslutande analysen. 
 

1.4  Avgränsning 

Eftersom denna uppsats tar sikte på flera rättsområden såsom arbetsrätt, 
offentlig rätt och konkurrensrätt har flera avgränsningar blivit nödvändiga.  
 
Jag har valt att behandla ämnet ur ett svenskt och EG-rättsligt perspektiv. 
Krav på sociala hänsyn aktualiseras även i handeln med länder i tredje 
världen där krav ställs på företag exempelvis att inte tillåta barnarbete eller 
social dumping. Trots att frågorna är viktiga har jag valt att inte behandla 
dem i denna uppsats.  
 
Inom EG-rätten finns det flera områden som berörs av frågan om sociala 
hänsyn. Jag har dock valt att koncentrera uppsatsen i denna del till att 
omfatta de relevanta delarna av EG-fördraget och upphandlingsdirektiven. 
Däremot har jag inte haft för avsikt att beskriva andra direktiv som kan 
beröras och aktualiseras i samband med en offentlig upphandling. 
 
En annan fråga som aktualiseras inom detta område är hur man vid den 
offentliga upphandlingen kan ställa krav på anbudsgivarna att ta olika 
miljöhänsyn. Jag har valt att utelämna det miljörättsliga området från denna 
uppsats. 
 
Trots att uppsatsen är skriven med utgångspunkt från arbetsrätten har jag 
valt att utelämna de bestämmelser som reglerar arbetstagares skydd vid en 
verksamhetsövergång enligt LAS eller MBL. Den arbetsrättsliga aspekten 
ligger istället i att undersöka hur man på ett mer generellt plan kan använda 
offentlig upphandling som ett medel för att uppnå olika arbetsmarknads- 
och socialpolitiska mål. 
 

1.5 Disposition 

Efter en kort presentation av uppsatsens bakgrund, syfte och metod, 
frågeställning och avgränsning innehåller uppsatsens andra kapitel en 
beskrivning av begreppet sociala hänsyn. Eftersom frågorna om 
antidiskrimineringsklausuler, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och krav på 
kollektivavtal ofta aktualiseras återges en utförlig beskrivning av dem.  
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Som en del av diskussionen om begreppet sociala hänsyn har jag valt att 
återge delar av de synpunkter som lämnades av arbetsmarknadens parter i 
arbetet att se över den svenska upphandlingslagstiftningen under 2001. I 
syfte att skapa en mer nyanserad bild och för att få en ökad förståelse för 
problematiken avslutas andra kapitlet med en presentation av hur 
upphandling inom privat sektor används för att uppnå olika sociala mål. 
 
Uppsatsens tredje kapitel innehåller en beskrivning av de relevanta delarna 
av den svenska lagstiftningen som har betydelse för frågan om sociala 
hänsyn. Efter en inledande beskrivning av LOU:s innehåll, presenteras en 
utförligare beskrivning av upphandlingens olika faser. Därefter redogörs för 
den centrala bestämmelsen om kravet på affärsmässighet i avsnitt 3.3. 
Eftersom den upphandlande enheten är förhindrad att ta ovidkommande 
hänsyn presenteras kravet på direkt samband i anslutning till kravet på 
affärsmässighet. För att nyansera den svenska lagstiftningen ytterligare tar 
jag upp två rättsfall där frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling 
har prövats. Kapitlet avslutas med en diskussion om ILO 94, som tar sikte 
på frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling.  
 
Eftersom frågan om sociala hänsyn har betydelse ur ett EG-rättsligt 
perspektiv innehåller kapitel 4 en beskrivning av de relevanta delarna av 
gemenskapsrätten. I avsnitt 4.1. presenteras EG-rättens motsvarighet till det 
svenska kravet på affärsmässighet. I det efterföljande avsnittet finns en 
kortare beskrivning av de nuvarande upphandlingsdirektivens innehåll och 
därpå följer en redogörelse för hur arbetet med sociala hänsyn inom EU har 
sett ut under de närmaste åren. Av särskild betydelse för frågan om sociala 
hänsyn är praxis från EG-domstolen. Det finns i huvudsak fyra rättsfall som 
har haft stor inverkan på innehållet i de nya upphandlingsdirektiven. 
Rättsfallen presenteras i det sista avsnittet i kapitel fyra. 
 
I det femte kapitlet behandlas de nya upphandlingsdirektiven. Efter en 
inledande beskrivning av direktivens innehåll återges de centrala delarna av 
den svenska regeringens kommittédirektiv. Kapitlet avslutas med några 
kommentarer till de nya upphandlingsdirektiven. 
  
Uppsatsen avslutas i kapitel sex med en analys där jag mot bakgrund av det 
presenterade materialet ger min syn på frågan. Även om jag strävat efter att 
ge en så objektiv bild av rättsläget som möjligt har jag bedömt det som 
relevant att i några delar ge min syn på saken i den deskriptiva delen av 
uppsatsen. 
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2 Sociala hänsyn 

2.1 Begreppet sociala hänsyn 

Sociala hänsyn har i litteraturen fått olika benämningar. Av inledningen 
framgick att det även har benämningen ickekommersiella hänsyn med 
innebörden att hänsyn tas till sådana faktorer som inte medför några direkt 
synbart positiva ekonomiska effekter.  
 
Sociala hänsyn innefattas även i det i lagen använda begreppet 
ovidkommande hänsyn. Med ovidkommande hänsyn avses sådana faktorer 
som saknar relevans för vad som är föremål för upphandlingen. Som en 
definition på begreppet affärsmässighet anges i 1 kap. 4 § LOU att man ska 
utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns vid en upphandling. Man ska 
också behandla anbudsgivare, anbudssökande och anbud utan 
ovidkommande hänsyn.  
 
Ibland används begreppet sociala klausuler6 vilket syftar på införandet av 
klausuler i nationella och internationella handelsavtal. Genom klausulerna i 
avtalen vill man söka påverka olika företag att efterleva en viss 
arbetsrättslig standard för arbetstagarna.    
 
Någon entydig definition av vad som innefattas i begreppet sociala hänsyn 
är svårt att ge. I huvudsak är det fråga om arbetsmarknads- och 
socialpolitiska mål såsom frågor om anställningsskydd eller arbetsvillkor.7  
 
I ett handelsavtal kan man till exempel skriva in en social klausul om förbud 
mot barnarbete eller om en rätt för arbetstagarna att fritt organisera sig i 
fackliga organisationer.8  
 
Sociala hänsyn kan också innebära att en leverantör förbinder sig att anställa 
fler kvinnor för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Ett annat krav som 
den upphandlande enheten kan ställa på leverantören är att den ska anställa 
personer med utländsk bakgrund i syfte att öka den etniska mångfalden. 
Genom olika antidiskrimineringsklausuler9 kan det allmänna ställa krav på 
leverantörerna att ta sociala hänsyn. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan 
vara att ställa krav på att uppdragstagaren åtar sig att anställa ett visst antal 
långtidsarbetslösa. 
 
En förbindelse från arbetsgivaren att garantera en viss nivå på arbetsmiljön 
är ett ytterligare exempel. Ett annat krav som har förekommit är att 
anbudsgivaren ska vara medlem i en arbetsgivarorganisation samt att den är 
                                                 
6 B. Nyström, EU och arbetsrätten, 2001, s. 115. 
7 SOU 2001:31, s. 128. 
8 B. Nyström, EU och arbetsrätten, 2001, s. 115. 
9 Se avsnitt 2.1.1. 
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ansluten till ett kollektivavtal.10 Avsikten är att söka minimera riskerna för 
att lönerna dumpas vid en offentlig upphandling eller i övrigt söka förhindra 
försämring av anställningsvillkoren till en lägre nivå än vad som garanteras 
av kollektivavtalet. Detta är dock problematiskt då det står i strid med 
principen om den negativa föreningsfriheten. 
 
I vissa fall är försämringarna av arbetsvillkoren eller anställningsskyddet 
inte lika tydliga. I syfte att få entreprenaden kan konkurrensen mellan 
svenska företag leda till försämringar av arbetsvillkoren. Till exempel kan 
ett företag höja pensionsåldern och därför göra stora kostnadsbesparingar 
och bli mer attraktiv för den upphandlande enheten. Ett annat exempel är 
förkortning av raster eller försämrade semesterförmåner. Det kan även 
förekomma krav på att arbetstagarna ska underkasta sig medicinska 
undersökningar eller drogtester i syfte att få entreprenaden.11 
 
Det är i en sådan situation där arbetstagarna används som medel för att 
konkurrera om en entreprenad som risken för försämrade arbetsvillkor är 
särskilt stor. Det finns också grupper på arbetsmarknaden som bedöms som 
svagare och därmed har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. 
Exempel på sådana grupper är handikappade, äldre eller kvinnor med små 
barn. På grund av detta kan frågan om sociala hänsyn få en viktig betydelse 
för att förhindra att vissa grupper marginaliseras från arbetsmarknaden.  
 
Dessutom kan de anställda befinna sig i en beroendesituation gentemot sin 
arbetsgivare eftersom de normalt är angelägna om att behålla sin 
anställning. I en sådan situation kan arbetstagarna känna sig tvingade till att 
acceptera försämrade anställningsvillkor för att få behålla sin anställning. 
Risken kan nämligen vara stor att ett företag går i konkurs om det inte får en 
entreprenad och det kan användas som ett hot mot arbetstagarna. 
 

2.1.1 Antidiskrimineringsklausuler 

En fungerande demokrati förutsätter att människor behandlar varandra med 
respekt och motverkar diskriminering. I skriften ”Ta tillvara mångfalden” 
uttalade Näringsdepartementet att tänkbara konsekvenser av att bli 
diskriminerad är bristande självkänsla, frustration, utanförskap och vrede.12 
Detta kan skapa allvarliga motsättningar mellan människor. Slutsatsen av 
Näringsdepartementets uttalande är att det är angeläget att arbeta aktivt och 
med effektiva medel för att bekämpa diskriminering. 
 
Att verka mot diskriminering av arbetstagare är en form av sociala hänsyn. I 
diskrimineringsutredningen ”Räkna med mångfald”13 från 1997 föreslogs att 
statliga myndigheter skulle tillämpa antidiskrimineringsklausuler i avtal 
med leverantörer av varor och tjänster. En förutsättning var dock att 
                                                 
10 B. Nyström, EU och arbetsrätten, 2001, s. 119. 
11 K. Junesjö, Offentlig upphandling – Effektivisering eller social dumping?, 2000, s. 25. 
12 SOU 2001:31, s. 294. 
13 SOU 1997:174. 
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klausulerna inte stod i strid med gällande rätt. Riksdagen hade 
uppfattningen att det var eftersträvansvärt med etnisk mångfald i arbetslivet, 
men frågan om antidiskrimineringsklausuler behövde utredas ytterligare.14 
 
En antidiskrimineringsklausul kan ha flera syften. Ett sådant syfte kan vara 
att garantera att leverantören uppfyller kraven i den gällande 
antidiskrimineringslagstiftningen. Ett annat krav kan vara att leverantören 
förbinder sig att vidta vissa åtgärder i syfte att motverka eller hindra 
diskriminering på arbetsplatsen, genom till exempel en jämställdhetsplan.  
 
Att använda diskrimineringsklausuler i upphandlingsavtal är ingen ny 
företeelse. I en amerikansk lag från 1973 som behandlade olika 
producenters förhållande till anställda som var funktionshindrade. Där 
stadgades bland annat att producenter som arbetade aktivt mot 
diskriminering av funktionshindrade skulle få en mer förmånlig behandling 
vid offentliga upphandlingar.15 Exemplet visar hur den offentliga 
upphandlingen användes för att skapa incitament för arbetsgivare att inte 
diskriminera sina arbetstagare. 
 
I januari 2002 fick NOU i uppdrag av regeringen att ta fram exempel på 
olika antidiskrimineringsklausuler. Klausulerna skulle enligt uppdraget vara 
exempel på villkor hur främjandet av likabehandling i arbetslivet oavsett 
kön, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, 
funktionshinder eller sexuell läggning kan gå till. Klausulerna skulle också 
utgöra exempel på åtaganden av en leverantör att följa diskriminerings-
förbud i lag och därtill kopplade rättsföljder om leverantören överträder ett 
diskrimineringsförbud. Det påpekades i uppdraget att antidiskriminerings-
klausulerna skiljer sig från upphandlingsavtalets övriga klausuler eftersom 
de saknar direkt koppling till det som upphandlas samt till leverantörens 
förmåga eller lämplighet att leverera föremålet för upphandlingen.16 En 
ytterligare förutsättning för antidiskrimineringsklausulerna var att de inte 
stod i strid med LOU eller EG-fördragets bestämmelser. 
 
Innebörden i NOU:s förslag var att en leverantör förband sig att följa den 
svenska diskrimineringslagstiftningen. Ett brott mot klausulen kunde 
resultera i ett vitesföreläggande och vid allvarligare fall leda till hävning av 
avtalet. 
 
Det förekommer att myndigheter tillämpar antidiskrimineringsklausuler i 
sina upphandlingsavtal. Integrationsverket har skapat en upphandlingspolicy 
där den med stöd av 1 kap. 17 § LOU kan utesluta en leverantör från en 
upphandling om denne har diskriminerat arbetstagare under de senaste fem 
åren. En tillämpning av 1 kap. 17 § LOU förutsätter bland annat att 
leverantören är dömd för brott i yrkesutövningen enligt punkt 3 eller att den 

                                                 
14 SOU 2001:31 s. 114. 
15 A. Numhauser-Henning, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, 2000, s. 190. 
16 Dnr. Fi 2002/422. 
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har begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen enligt punkt 4.17 Enligt 
upphandlingspolicyn kan en leverantör uteslutas om han har begått brott 
mot 16 kap. 9 § BrB eller handlat i strid med någon av de fyra 
diskrimineringslagarna. 
 
Även den fackliga organisationen TCO har lämnat förslag till en 
antidiskrimineringsklausul i ett upphandlingskontrakt. Förslaget var 
följande: ”Alla arbetstagare skall ha samma möjlighet och behandlas lika 
oavsett kön, ras, hudfärg, etniskt ursprung, nationalitet, religion, politisk 
uppfattning och socialt ursprung.” Att inte följa klausulen ska, enligt TCO, 
betraktas som ett kontraktsbrott vilket medför en rätt för den upphandlande 
enheten att häva avtalet.18 TCO har också lämnat förslag till en klausul som 
ska reglera tillsynen av efterlevnaden av antidiskrimineringsklausulen. Här 
ska den upphandlande enheten förses med behövlig information och få 
möjligheter att komma på oannonserad inspektion hos leverantören. 
 
Sedan 1999 finns det fyra diskrimineringslagar i Sverige.19 De tar sikte på 
diskriminering av arbetstagare i arbetslivet på grund av kön, etnicitet, 
funktionshinder eller sexuell läggning. Det sker också en omfattande tillsyn 
över att dessa lagar efterföljs med hjälp av en ombudsman för respektive 
område. Vid sidan av de arbetsrättsliga lagarna finns även ett förbud mot 
diskriminering i 16 kap. 9 § BrB samt ett skydd mot diskriminering i artikel 
14 i Europakonventionen.20  
 

2.1.2 Sociala hänsyn genom kollektivavtal  

I avsnitt 2.1 framgick bland annat försämringar av anställningsvillkoren inte 
alltid är lika tydliga för den upphandlande enheten. Små förändringar i 
anställningsavtalet kan få stora konsekvenser för den enskilde arbetstagaren.  
 
Mot bakgrund av det har några arbetstagarorganisationer framfört krav på 
att leverantören ska vara ansluten till ett kollektivavtal.21 Syftet är att kravet 
på kollektivavtal ska fungera som ett sätt att ta sociala hänsyn. För de fall att 
ett upphandlingsavtal innebär byte av arbetsgivare arbetstagarna förhindrade 
att ta med sig sitt gamla kollektivavtal när den nya arbetsgivaren redan är 
bunden av ett annat kollektivavtal. Detta följer av 28 § MBL, men sker dock 
efter en övergångsperiod. Man bör notera att det även framgår av 28 § MBL 
att för det fall där förvärvarens avtal inte går att tillämpa på de anställda hos 
överlåtaren gäller det tidigare kollektivavtalet.  

                                                 
17 Se avsnitt 3.2.2. 
18 SOU 2001:31, s. 138. 
19 Jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i 
arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 
funktionshinder samt lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund 
av sexuell läggning. 
20 Den europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
21 K. Junesjö, Offentlig upphandling – Effektivisering eller social dumping?, 2000, s. 144 f. 
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Vid byte av entreprenör eller arbetsgivare kan reglerna om övertagande av 
personal också vara aktuella. Det så kallade överlåtelsedirektivet22 har 
införlivats i LAS och MBL. AD har i ett par rättsfall uttalat att det endast är 
fråga om en överlåtelse i direktivets mening när verksamhetens identitet är 
bevarad. Det måste vara fråga om en bestående ekonomisk enhet, eller en så 
kallad ”going concern”.23 
 
Krav på kollektivavtal vid en offentlig upphandling medför ett ökat skydd 
mot upphandling till oskäligt låga löner. En upphandlande enhet har 
formellt sett ingen skyldighet att anta ett anbud som ligger på en skälig 
lönenivå. Snarare har den upphandlande enheten enligt LOU en skyldighet 
att anta det anbud som sker till ett så lågt pris som möjligt. Därför är risken 
stor att det allmänna upphandlar med företag som bedriver en oseriös 
verksamhet till oskäligt låga löner för de anställda. Lite tillspetsat har det 
från fackligt håll uttalats att ”social dumping har blivit en del av 
verksamheten när det gäller offentlig upphandling i Sverige”.24 
 
Med hänvisning till direktivet om företagsöverlåtelse25 och 
utstationeringsdirektivet26 har förespråkare från LO och TCO argumenterat 
för att kollektivavtal ska bedömas som en naturlig del av EG-rätten och inte 
som något som leder till diskriminering. En annan fördel med krav på 
kollektivavtal är att man undviker konflikter på arbetsmarknaden.27 
 
Krav på kollektivavtal i ett upphandlingsavtal är dock inte förenligt med den 
svenska lagstiftningen. Det visar bland annat en kammarrättsdom från 
1995.28 Även finansutskottet har uttalat sig negativt beträffande möjligheten 
att begära in upplysningar om en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.29       
 
I doktrinen har det uttalats att krav på att leverantören ska ha tecknat 
kollektivavtal står i strid med svensk rätt.30 Orsaken är att ett sådant krav 
missgynnar de leverantörer som inte har tecknat något kollektivavtal. Ett 
krav på kollektivavtal skulle dessutom strida mot den grundläggande 
principen om affärsmässighet eftersom man skulle beteckna krav på 
kollektivavtal som ovidkommande hänsyn. 
 
                                                 
22 Direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av 
verksamheter. 
23 Se avsnitt 3.5.2. samt AD 1997 nr. 67 och AD 1997:81. 
24 K. Junesjö, Offentlig upphandling – Effektivisering eller social dumping?, 2000, s. 68. 
25 Rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av verksamheter  
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
27 SOU 2001:31, s. 508 
28 Se avsnitt 3.2. 
29 Betänkande 1997/98:FiU7 
30 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, 2001, s. 175. 



 14

En mer nyanserad diskussion för Niklas Bruun i sin expertutredning om 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling.31  Inledningsvis anför Bruun att 
ett krav på att en leverantör skulle ha tecknat ett kollektivavtal strider mot 
principen om den negativa föreningsfriheten. Dessutom bör alla former 
avtalsplikt eller kontraheringstvång bedömas som oförenligt med traditionen 
på den svenska arbetsmarknaden och för den svenska lagstiftningen. Ett 
förslag till en lösning på problemet är att arbetsgivaren tecknar ett hängavtal 
som inte står i strid med arbetsgivarens negativa föreningsfrihet. Dock 
återstår frågan om att använda hängavtalet som ett kontraktsvillkor för ett 
upphandlingsavtal. 
 
Bruun jämför också med EG-rätten och fastslår att tillämpning av 
utstationeringsdirektivet skyddar nationella anställningsvillkor. I sådant fall 
kan anställningsvillkoren regleras parallellt med upphandlingsavtalet vilket 
skulle kunna fungera som en lösning på problemet. I 
utstationeringsdirektivet saknas det dock skydd för minimilöner vilket 
Bruun betecknar som ett problem. Detta kan dock lösas genom att man i 
avtalet inför ett kontraktsvillkor som anger att en lönenivå enligt gängse 
kollektivavtal skall tillämpas.  
 

2.1.3 Arbetsmarknadspolitiska hänsyn 

Innan LOU trädde ikraft 1992 fanns det möjligheter att åsidosätta kravet på 
affärsmässighet, trots att kravet fanns med i bestämmelserna. Både av 1952 
års upphandlingskungörelse samt av 1973 och 1986 års upphandlingsför-
ordningar har det framgått att kravet kan åsidosättas genom föreskrifter från 
regeringen. Undantagen har i huvudsak tagit sikte på att använda den 
offentliga upphandlingen som ett medel i sysselsättningspolitiken.32  
 
I propositionen till 1973 års upphandlingsförordning angavs att den 
offentliga upphandlingen skulle användas som ett medel för att gynna de 
nordligaste länen i Sverige. Genom att aktivt verka för en tilldelning av 
kontrakt till företag i de nordligaste länen samt i vissa fall ge dem företräde 
vid anbud var avsikten att gynna sysselsättningen och därmed ta sociala 
hänsyn.33  
 
Ett exempel på hur offentlig upphandling har använts för att åstadkomma en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd var tidigareläggande av en industribeställning 
i syfte att undvika uppsägning av anställda. Trots denna utveckling 
konstaterar Niklas Bruun i sin expertutredning att möjligheten att göra 
undantag från kravet på affärsmässighet på grund av arbetsmarknads-
politiska intressen upphörde i och med ikraftträdandet av LOU 1992. Trots 
det återstår frågan om en upphandlande enhet kan uppställa villkor i ett 

                                                 
31 SOU 2001:31 – Bil. 3 N. Bruun, Sociala hänsyn vid offentlig upphandling,  2000 
32 Ibid. s. 454 
33 Prop. 2001/02:142 
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kontrakt att leverantören förbinder sig att anställa ett visst antal 
långtidsarbetslösa.  
 
Det finns, trots Niklas Bruuns uttalande, skäl att anta att det kommer att ske 
en förändring av LOU mot en öppnare inställning till att använda offentlig 
upphandling som ett medel att nå arbetsmarknadspolitiska mål. Skälet till 
det är utvecklingen av EG-domstolens praxis på området. Genom Beentjes-
målet34 framgick att det finns ett utrymme för sociala hänsyn. I det aktuella 
fallet hade man uppställt ett villkor i ett entreprenadkontrakt att ett visst 
antal långtidsarbetslösa skulle anställas.35 EG-domstolen gjorde 
bedömningen att förfarandet var förenligt med reglerna om tjänsters fria 
rörlighet, fri etableringsrätt och förbudet mot nationalitetsdiskriminering.36 
Den svenska rätten ska ju tolkas i ljuset av EG-rätten. 
 

2.2 Inställningen hos berörda myndigheter och 
arbetsmarknadens parter 

I regeringens proposition från 2001/02.37 föreslogs att en upphandlande 
enhet skulle få ställa särskilda kontraktsvillkor vid ett uppdrags utförande. 
Det var viktigt att villkoren framgick av annonsen för upphandlingen eller 
framställdes i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget. 
 
Remissinstanser som Arbetsmarknadsstyrelsen, LO, Banverket, TCO, 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Svenska kommunalarbetare-
förbundet, Jämställdhetsombudsmannen m.fl. hade en positiv inställning till 
särskilda kontraktsvillkor i ett upphandlingsavtal. Banverket pekade dock på 
att samhällspolitiska hänsyn skapar en risk för godtycke och minskad 
klarhet. LO och Svenska kommunalarbetareförbundet ansåg att offentlig 
upphandling bör användas för att främja sociala mål såsom sysselsättnings-
politiska mål, jämställdhet, miljö med mera. De ansåg att den upphandlande 
enheten skulle ha rätt att häva avtalet i de fall där leverantören bryter mot de 
uppställda sociala kraven. Ett ytterligare krav som skulle kunna ställas på 
leverantören var krav på respekt för ILO:s grundläggande konventioner. 
 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Stockholms läns 
landsting, Östersunds kommun hade uppfattningen att det skulle vara upp 
till varje enskild myndighet att välja om ville ställa sociala krav i ett 
upphandlingsavtal. 
 
Konkurrensverket, Vägverket och NOU hade en negativ inställning till 
möjligheten att ställa sociala krav på leverantörer för det fall att det inte 
fanns något direkt samband mellan det sociala kravet och det behov som 

                                                 
34 Mål 31/87 Gebroeders Beentjes B.V. mot Nederländerna, 1988. 
35 Se avsnitt 4.4.1. 
36 B. Nyström, EU och arbetsrätten, s. 116. 
37 Prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. s. 42 f. 
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skulle tillgodoses. Konkurrensverket menade att frågor om sociala hänsyn 
bör regleras av annan lagstiftning. 
 
Föreningen Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Företagarnas Riksorganisa-
tion och Sjukvårdens Leverantörsförening ansåg att reglerna om offentlig 
upphandling inte ska syfta till att uppnå socialpolitiska mål. Det primära 
målet med denna lagstiftning är istället att fungera som en garanti för att 
konkurrens sker på lika villkor. Därför står kontraktsvillkor som saknar 
direkt samband med det som upphandlas i strid med både den svenska och 
den gemenskapsrättsliga lagstiftningen. Sveriges offentliga inköpare ansåg 
att en användning av särskilda kontraktsvillkor skulle leda till en ökad 
rättsosäkerhet, särskilt som innehållet i klausulerna kan variera mellan olika 
upphandlande enheter. 
 
Vid seminariet ”Inköp till varje pris” som hölls av Palmecentret den 17 april 
2002 diskuterades frågan om användningen av offentlig upphandling som 
ett medel för att hjälpa världens fattiga.38  
 
Under seminariet uttalade företrädare från LO och TCO att det var 
motsägelsefullt att den svenska regeringen arbetade för att privata företag i 
högre utsträckning skulle arbeta för att ta till vara de mänskliga rättigheterna 
samtidigt som Sverige inte har ratificerat ILO:s konvention om förbud mot 
social dumping. En facklig företrädare från LO menade att den svenska 
lagen tillåter social dumping. Sämre löneförmåner, minskat socialt skydd 
och sämre demokratisk kontroll är några av de påtagliga effekterna av detta, 
fortsatte den facklige företrädaren.  
 
En företrädare från Finansdepartementet uttryckte under seminariet att syftet 
med den nuvarande lagstiftningen har varit rent ekonomiska. Hon ansåg 
dock att det den gällande svenska lagstiftningen medgav ett utrymme för 
sociala hänsyn. Det var dock viktigt att sådana kontraktsvillkor inte gjordes 
generella utan ingick som en del av de särskilda kontraktsvillkoren i 
upphandlingsavtalet. 
 
Under seminariet diskuterades även varför företag inom den privata sektorn 
kan ställa sociala krav på sina leverantörer, medan stat, kommun och 
landsting är förhindrade att göra detta. En hänvisning gjordes till 
kammarrättens dom39 från 1995 där något utrymme för krav på 
kollektivavtal inte hade medgivits. Flera deltagare menade att den 
nuvarande lagstiftningen där varje myndighet får ställa krav leder till 
godtycke. För att undvika detta hade en reglering i lagstiftningen varit 
önskvärd. 
 

                                                 
38 http://www.palmecenter.se/article.asp?Article_Id=2181 040615, kl. 14.40 
39 Se avsnitt 3.2.1. 
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2.3 Sociala hänsyn i privat sektor 

Upphandling i privat sektor omfattas inte av LOU. Det finns därför inget 
krav på att upphandlingen ska vara affärsmässig. Istället kan företagen ställa 
sociala krav på sina underleverantörer och hota med hävning av avtalet för 
de fall att leverantören inte uppfyller eller bryter mot kraven i avtalet. 
Eftersom ett avtal med ett företag kan vara helt avgörande för en 
underleverantör finns det starka ekonomiska incitament att efterleva de 
sociala kraven. 
 
Skälet till att de multinationella företagen väljer att ställa sociala villkor 
eller krav på hänsyn till miljön vid produktionen är främst på grund av krav 
från konsumenterna. På grund av detta kan företagen använda sitt sociala 
ansvarstagande som en del i sin marknadsföring och försäljningsstrategi. 
Jämförelsen mellan offentlig och privat upphandling visar att det finns goda 
möjligheter för den upphandlande enheten att påverka arbetsförhållanden 
och anställningsvillkor med hjälp av upphandlingsinstrumentet. De 
multinationella företagen IKEA och Hennes & Mauritz är exempel på två 
företag som ställer sociala krav på sina underleverantörer. 
 
IKEA är ett möbelföretag med 76 000 anställda i 43 länder. IKEA-
koncernen hade 2002 en omsättning på ca 103,7 miljarder kronor 40 
Koncernen har avtal med 1600 leverantörer i 55 länder. Med hjälp av 
medarbetare på plats kontrolleras bland annat att leverantörerna uppfyller 
kraven på arbetsförhållanden och de sociala kraven.  
 
Genom uppförandekoden "The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing 
Products” vill man försäkra sig om att tillverkningen av företagets produkter 
sker under godtagbara arbetsvillkor och med hänsyn till miljön. I koden 
stadgas bland annat ett förbud mot barnarbete. Man stöder FN:s 
Barnkonvention och även ILO 138 om krav på minimiålder. Ett annat sätt 
att förhindra barnarbete är ekonomiskt stöd och samarbete med UNICEF. 
Ett skolprojekt bedrivs till exempel i Indien med barn från över 500 byar.  
Genom att ställa ekonomiska krav och utarbeta handlingsplaner vill IKEA 
påverka leverantörerna att följa de sociala villkoren. Kraven som ställs på 
leverantörerna är bland annat att de ska följa nationella lagar och 
internationella konventioner. Uppförandekoden baseras på FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner, Deklaration om grund-
läggande principer och rättigheter i arbetet från 1998 och Riodeklarationen 
om hållbar utveckling från 1992. 
 
Klädföretaget Hennes & Mauritz AB med 40 000 medarbetare i 18 länder 
arbetar för att påverka leverantörerna att ta sitt sociala ansvar.41 I januari 
2004 undertecknades ett samarbetsavtal mellan H&M och UNI, som är en 
världsomspännande fackförening med 15 miljoner medlemmar i 900 

                                                 
40 www.ikea.se 040616 kl. 14.40 
41 www.hm.com 040617 kl.13.23 
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anslutna fackförbund i 140 länder. Syftet med avtalet var att säkerställa och 
stödja de anställdas rättigheter på alla H&M:s arbetsplatser världen över. 
 
Samarbetsavtalet syftar till att tydliggöra H&M:s policy inom områdena 
mänskliga rättigheter, fackföreningsfrihet, rätten till kollektivavtalsförhand-
lingar, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete och förbud mot alla 
former av diskriminering på H&M:s arbetsplatser. 
 
Eftersom H&M inte äger några fabriker, upphandlar de sina produkter från 
ett stort antal leverantörer som finns i framförallt Europa och Asien. 
Eftersom det inte finns någon direkt kontroll över produktionen, har man 
utarbetat riktlinjer för sina leverantörer i en så kallad uppförandekod. 
 
Uppförandekoden bygger bland annat på FN:s barnkonvention och ILO-
konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Syftet med 
uppförandekoden är att påverka underleverantörerna att producera kläderna 
under goda arbetsförhållanden. 
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3 Svensk lagstiftning 
Offentlig upphandling regleras i huvudsak i LOU. Det finns även andra 
lagar som kan aktualiseras i samband med en upphandling. Det kan till 
exempel vara sekretesslagen, lagen om ingripande mot otillbörligt beteende 
vid offentlig upphandling, konkurrenslagen, avtalslagen eller köplagen. 
Detta kapitel koncentreras på bestämmelserna i LOU. 
  
Kapitlet avslutas med en beskrivning av ILO 94 angående arbetsklausuler i 
kontrakt där offentlig myndighet är part. Denna konvention har Sverige inte 
ratificerat och utgör därför en viktig del i diskussionen om sociala hänsyn. 
 

3.1 Lagen om offentlig upphandling 

Den 1 januari 1994 trädde LOU i kraft och ersatte de tidigare reglerna på 
området. En viktig skillnad med LOU jämfört med de tidigare reglerna var 
anpassningen till de gemenskapsrättsliga reglerna.42 
 
I de gamla reglerna fanns krav på konkurrens, objektivitet och 
affärsmässighet vid offentlig upphandling. Dessa regler finns kvar i LOU, 
men med en avgörande skillnad. I de tidigare reglerna kunde man tillämpa 
olika undantag på grund av till exempel regionalpolitiska eller 
sysselsättningspolitiska skäl. Genom införandet av LOU försvann denna 
möjlighet till undantag. LOU är tvingande och kan inte avtalas bort.43 
 
LOU är mycket detaljerad till sin utformning. Skälet till detta är att lagen i 
princip utgörs av innehållet i upphandlingsdirektiven. Eftersom direktiven 
har ändrats har ändringar gjorts i LOU sen den trädde i kraft. 
 
LOU skall tillämpas när stat, kommun, landsting och andra i lagen så 
kallade upphandlande enheter genomför en upphandling. Med upphandling 
avses köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader och 
tjänster samt upphandling inom försörjningssektorerna. En grundläggande 
förutsättning för att det ska vara fråga om en offentlig upphandling är att det 
är den upphandlande enheten själv som ska betala eller nyttja det som 
upphandlats. I annat fall är det inte fråga om någon offentlig upphandling.44 
En viktig skillnad mellan LOU och de gemenskapsrättsliga 
upphandlingsdirektiven är att upphandlingsdirektiven endast är tillämpliga 
på upphandlingar över tröskelvärdena. I LOU tillämpas olika bestämmelser 
beroende på om det är en upphandling som ligger över eller under 
tröskelvärdena. Såsom kommittén framfört i SOU 2001:31 är de 

                                                 
42 SOU 2001:31, s. 468. 
43 S. Sundström, Inköp & Logistik, nr 5, s. 12-13, 2002. 
44 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, 2001, s. 17. 
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gemenskapsrättsliga principerna i EG-fördraget är dock tillämpliga på 
upphandlingar över såväl som under tröskelvärdena.45 
 

3.2 Upphandlingens olika faser 

För frågan om sociala hänsyn är de olika faserna i den offentliga 
upphandlingen av särskild betydelse. Den grundläggande principen för den 
offentliga upphandlingen är att ska genomföras affärsmässigt. Det innebär 
att den ska utföras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
samt att anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan 
ovidkommande hänsyn.46 För att garantera kravet på en affärsmässig 
upphandling är de olika faserna i den offentliga upphandlingen detaljerat 
reglerade.  
 
En offentlig upphandling indelas i två faser avseende kvalificering av 
leverantören. I den inledande fasen, kvalifikationsfasen, prövar den 
upphandlande enheten om anbudsgivarna eller anbudssökandena uppfyller 
de krav som ställs på leverantören i förfrågningsunderlaget. Här finns det en 
möjlighet till uteslutning av leverantörer. I den andra fasen, 
utvärderingsfasen, prövas de anbud som leverantörerna har lämnat.  
 
Innan den offentliga upphandlingen kan påbörjas skall den upphandlande 
enheten välja upphandlingsförfarande. Det går att välja en öppen 
upphandling där alla får lämna anbud. Leverantörerna har i detta fall 
benämningen anbudsgivare. För de fall att en upphandlande enhet vill 
begränsa antalet anbudsgivare redan från början finns möjligheten att 
tillämpa en selektiv upphandling eller en förhandlad upphandling. I de 
fallen kan endast inbjudna lämna anbud och leverantörerna har 
benämningen anbudssökande.47 
 
Efter valet av förfarande annonseras upphandlingen i EGT. Annonseringen 
är viktig del av en offentlig upphandling.48 Det är genom annonseringen och 
uppgifterna i förfrågningsunderlaget som leverantörerna kan konkurrera på 
lika villkor. Genom publiceringen av en annons i denna tidning får företag 
inom hela EU möjlighet att ta del av annonsen och därmed av 
upphandlingsförfarandet. Det är viktigt att annonseringen sker på ett korrekt 
sätt eftersom det är en nödvändig förutsättning för en effektiv konkurrens på 
lika villkor. Vad som bör ingå i en annons framgår av bilagorna till 
Förordning om annonser vid offentlig upphandling.49  
 
Efter avslutad upphandling skall resultatet av upphandlingen annonseras i 
EGT. Skälet är att de företag som deltagit i upphandlingen ska kunna 
kontrollera om deras rättigheter har tillgodosetts. Vad en annons ska 
                                                 
45 SOU 2001:31, s. 468 
46 Se avsnitt 3.3. 
47 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s. 48. 
48 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s. 59 f. 
49 Se Förordning (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling. 
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innehålla finns inte reglerat i LOU. Det är dock viktigt att annonsen inte står 
i strid med affärsmässiga eller allmänna intressen. Annonseringen är ett 
viktigt led i strävan att nå en affärsmässig upphandling.  
 

3.2.1 Förfrågningsunderlaget 

Utformningen av förfrågningsunderlaget är viktig för frågan om sociala 
hänsyn vid offentlig upphandling.50 Det är i förfrågningsunderlaget som den 
upphandlande enheten fastställer kraven på vad som ska upphandlas, 
villkoren för antagande av ett anbud och även hur kontraktet med den 
vinnande leverantören kommer att se ut.  
 
Förfrågningsunderlaget ligger till grund för leverantörernas prissättning. 
Därför måste det vara tydligt och klart i syfte att begränsa risken för 
missförstånd eller oklarheter. Ett otydligt underlag som leder till 
missförstånd hos anbudsgivarna kan skapa problem vid utvärderingen av 
anbuden om anbudsgivarna har uppfattat kraven olika. Det finns dessutom 
mycket små möjligheter att ta bort eller ändra kraven i ett 
förfrågningsunderlag efter att det har lämnats. Att ändra i förfrågnings-
underlaget i efterhand skapar nya förutsättningar för upphandlingen vilket 
står i strid med likabehandlingsprincipen och kravet på objektivitet. Kravet 
på affärsmässighet innebär bland annat att anbudsgivarna ska konkurrera på 
lika förutsättningar om upphandlingsavtalet. Upphandlingen bör avbrytas 
och göras om när förändringar måste göras i förfrågningsunderlaget i 
efterhand.51 
 
Eftersom det är viktigt att en offentlig upphandling inte diskriminerar någon 
leverantör är prövningskriterierna av särskild betydelse. Det måste framgå 
av förfrågningsunderlaget hur prövningen av anbuden kommer att ske samt 
vilka omständigheter som ligger till grund för prövningen. Den 
upphandlande enheten är därför förhindrad att pröva anbuden efter andra 
kriterier än de som har angivits i förfrågningsunderlaget.52  
 
Normalt ska en upphandlande enhet anta ett anbud efter lägsta pris eller 
efter det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vilket framgår av 1 kap. 22 § 
LOU. Om en upphandlande enhet prövar anbud efter andra kriterier än det 
lägsta priset måste samtliga dessa omständigheter presenteras i 
förfrågningsunderlaget. Enligt huvudregeln är den upphandlande enheten 
förhindrad att ta ovidkommande hänsyn vid anbudsutvärderingen. Genom 
att ekonomiskt värdera de olika omständigheterna kan anbuden viktas mot 
varandra. En annan metod kan vara att göra en poängsättning av varje 
kriterium. Syftet med detta är att prövningen av anbuden ska vara så 
objektiv som möjligt. Den upphandlande enheten kan välja att tillämpa egna 
kriterier vid sidan av de rekommenderade prövningskriterierna. Trots det är 

                                                 
50 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s. 99. 
51 Ibid. s. 100. 
52 Ibid. s. 101. 
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den upphandlande enheten förhindrad att tillämpa en fri prövning av 
kriterierna. Prövningen måste göras objektivt för att ge ett så rättvist resultat 
gentemot leverantörerna som möjligt. 
 
NOU uttalade i ett yttrande53 från 1999 till Integrationsverket att 
möjligheten för en upphandlande enhet att ta sociala hänsyn vid en offentlig 
upphandling är mycket begränsad. Skälet är bland annat kravet på 
affärsmässighet, som innebär att en prövning och tilldelning av ett 
upphandlingskontrakts ska göras på strikt ekonomiska grunder. NOU 
anförde i sitt yttrande till Integrationsverket att sociala hänsyn kan ställas 
om det ”med hög grad av sannolikhet kan anses att det ställda kravet i det 
enskilda fallet är proportionellt, lagligt och inte på ett otillåtet sätt hindrar 
den fria rörligheten eller snedvrider konkurrensen”.  
 

3.2.2 Krav på leverantören 

I den första fasen av upphandlingen ska den upphandlande enheten 
kvalificera anbudsgivarna och därmed utesluta de leverantörer som inte får 
delta i upphandlingen.54 Vid tillämpning av det selektiva eller förhandlade 
förfarandet görs urvalet av leverantörer innan upphandlingen påbörjas. En 
uteslutning av en leverantör som inte bryter mot några av punkterna i 1 kap. 
17 § LOU får göras endast på objektiva och sakliga grunder. Det finns också 
en risk att en upphandlande enhet gör sig skyldig till nationell 
diskriminering vid uteslutande av en utländsk leverantör, vilket skulle står i 
strid med EG-fördragets principer om likabehandling och förbud mot 
diskriminering. 
 
En upphandlande enhet kan även utesluta en leverantör om bedömningen 
görs att leverantören inte lever upp till kraven på teknisk förmåga eller 
kapacitet. Det kan också finnas brister i den ekonomiska förmågan hos 
leverantören vilket kan vara tillräckligt för att bli utesluten från en 
upphandling. Med stöd av 1 kap. 18 § LOU kan en upphandlande enhet 
ställa krav på bevis om leverantörens tekniska eller ekonomiska förmåga. På 
grund av proportionalitetsprincipen får den upphandlande enheten endast 
efterfråga sådan information som är relevant för upphandlingen.55  
 
Ett annat skäl till uteslutning av en leverantör kan vara att den 
upphandlande enheten inte fått tillräcklig begärd information från 
leverantören eller om den information som leverantören har lämnat varit 
felaktig. En förutsättning är dock att den bristande eller felaktiga 
informationen varit väsentlig för den upphandlande enheten. 

                                                 
53 Dnr. 1999/0075-21- Yttrande till Integrationsverket avseende etniska och andra 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. 
54 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s. 88. 
55 Ibid. s. 88. 
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Enligt 1 kap. 17 § LOU kan en leverantör uteslutas från en upphandling om 
han: 
 

• är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är 
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller 
är underkastad näringsförbud. 

• är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 

• är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen 
dom. 

• har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 
• inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter 

eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. 
 
För frågan om sociala hänsyn är särskilt den fjärde punkten intressant. Den 
aktualiseras om en leverantör till exempel har brutit mot 
diskrimineringslagstiftningen eller mot annan lagstiftning som reglerar 
arbetsmarknads- eller socialpolitiska frågor. I Kommissionens Grönbok56 
från 1996 angavs som exempel på uteslutning av en leverantör att denne har 
brutit mot bestämmelser i den arbetsmarknads- eller socialpolitiska 
lagstiftningen.  
 

3.2.3 Prövning av anbud 

I den andra fasen av upphandlingsförfarandet prövar och utvärderar den 
upphandlande enheten de anbud som lämnats av de leverantörer som har 
kvalificerat sig vidare till den andra fasen. Det är vid tilldelnings- eller 
utvärderingskriterierna som frågan om möjligheten att ta sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling särskilt har aktualiserats. 
 
En grundläggande förutsättning vid prövning av anbud är att anbuden 
behandlas lika. Detta följer av likabehandlingsprincipen. Principen har 
betydelse för kravet på affärsmässighet då en likabehandling av anbuden 
medför att de olika leverantörerna kan konkurrera på lika villkor. En 
tillämpning av principen innebär bland annat att en upphandlande enhet 
endast får anta ett anbud som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.57 
 
Enligt 1 kap. 22 § LOU skall den upphandlande enheten anta ett anbud från 
en leverantör som lämnar ett anbud som är: 
 

• det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, eller 
• det anbud som har lägst anbudspris 

                                                 
56 Grönbok – Offentlig upphandling inom Europeiska unionen: Överväganden inför 
framtiden, 1996, 5.41. 
57 Jfr. Mål C-243/89, Domstolens dom den 22 juni 1993. Europeiska gemenskapernas 
kommission mot Konungariket Danmark. Offentligt upphandlingskontrakt för bygg- och 
anläggningsarbete - Bro över Stora Bält.  
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Med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lämnas ett utrymme att ta 
hänsyn till andra faktorer än priset. Enligt lagen bör den upphandlande 
enheten ta hänsyn till omständigheter såsom pris, leveranstid, 
driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, 
service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med mera. Lagen ger dock inte någon 
uttömmande exemplifiering av vilka faktorer som kan tillmätas betydelse, 
men det är viktigt att den upphandlande enheten har angett i 
förfrågningsunderlaget vilka omständigheter som kommer att tillmätas 
betydelse vid prövningen av anbuden. 
 
En upphandlande enhet kan förkasta ett anbud om det bedöms som orimligt 
lågt med stöd av 1 kap. 23 § LOU. Orsaken är bland annat att det kan finnas 
skäl att anta att leverantören saknar den ekonomiska förmågan att uppfylla 
sitt åtagande. Ett annat skäl kan vara misstanke om att leverantören inte 
avser att fullgöra sina skatterättsliga förpliktelser såsom att utbetala 
arbetsgivaravgifter för de anställda med mera. En förutsättning för att 
förkasta ett anbud på denna grund är dock att den upphandlande enheten 
skriftligen undersökt anledningen till det låga priset. Genom möjligheten att 
förkasta ett anbud som bedöms som orimligt lågt skapas ett skydd för 
arbetstagarna att inte arbeta till orimligt låga löner. Samtidigt måste grunden 
till bedömningen av det orimligt låga priset göras objektivt varför en 
jämförelse med något kollektivavtal inte är förenligt med kravet på 
objektivitet.58   
 
Det kan vara en fördel om den upphandlande enheten rangordnar de olika 
kriterierna. Genom rangordningen skapas en öppenhet och förutsägbarhet i 
prövningen vilket ökar sannolikheten för att prövningen blir så rättvis som 
möjligt. Det kan också finnas en risk för att prövningen blir alltför 
godtycklig om den upphandlande enheten inte varit tillräckligt tydlig med 
vilka omständigheter som tillmäts särskild betydelse. Om den upphandlande 
enheten brister i sin prövning av anbuden genom att till exempel 
diskriminera en anbudsgivare kan det innebära att upphandlingen får göras 
om. I vissa fall kan den upphandlande enheten bli skadeståndsskyldig 
gentemot den diskriminerade leverantören. 
 
Det är vid anbudsutvärderingen som frågan om möjligheten att ställa krav 
på en leverantör att ta sociala hänsyn särskilt har aktualiserats. Frågan 
härrör sig ur tolkningen av Beentjes-domen.59 I det aktuella fallet hade EG-
domstolen att pröva om en upphandlande enhet hade rätt att ställa som 
villkor för ett entreprenadkontrakt att leverantören skulle anställa ett visst 
antal långtidsarbetslösa. Eftersom villkoret hade använts som grund för att 
utesluta anbudsgivare var det enligt domstolen fråga om ett 
tilldelningskriterium. Villkoret godkändes av EG-domstolen och på grund 
av detta har Beentjes-domen ansetts utgöra starten för en förskjutning av 

                                                 
58 N. Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s. 132. 
59 Se avsnitt 4.4.1. 
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upphandlingsdirektiven mot socialt hänsynstagande från de strikt 
ekonomiska mål som direktiven i grunden syftar till att uppnå. 
 
Det väsentliga för frågan om prövning av anbud är dock att EG-domstolen 
fastslagit att upphandlingsdirektiven inte ger några uttömmande förslag till 
vilka omständigheter som kan tillmätas betydelse vid sidan av kravet på 
lägsta pris. På samma sätt torde det därför vara rimligt att göra samma 
bedömning av de omständigheter som uppräknas i 1 kap. 22 § LOU 
avseende det ekonomiskt mest fördelaktiga priset.  
 

3.3 Kravet på affärsmässighet 

Kravet på affärsmässighet utgör en central bestämmelse vid tillämpningen 
av LOU. Kravet på affärsmässighet ska finnas med under hela 
upphandlingsprocessen. Dessutom har kravet på affärsmässighet en 
avgörande betydelse för frågan om möjligheten att ta sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling. Enligt upphandlingskommitténs uppfattning innebär 
kravet på affärsmässighet ett hinder för den upphandlande enheten att ta 
sociala hänsyn.60 
 
Avsikten med kravet på affärsmässighet är att åstadkomma en ekonomisk 
effektivitet av skattemedlen. Eftersom det allmänna upphandlar för ca 400 
miljarder kronor om året i Sverige är det viktigt att medlen används på ett 
kostnadseffektivt sätt. Därför är det viktigt att de upphandlande enheterna 
får valuta för pengarna och antar det anbud som har det lägsta priset eller 
det anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Valuta för 
pengarna innebär förutom ett lågt pris även en god kvalitet på de varor och 
tjänster som är föremål för upphandlingen.  
 
I 1 kap. 4 § LOU står det följande: 
 
Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som 
finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, 
anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. 
 
Någon definition av begreppet affärsmässighet finns inte. På uppdrag av 
upphandlingsutredningen lämnade förvaltningsjurist Staffan Hansson i sin 
utredning61 om affärsmässighetsbegreppet ett förslag till en definition. Hans 
definition var: ”Affärsmässighet föreligger då en upphandlande enhet för 
sitt enskilda behov gör en så strikt ekonomiskt bra affär som möjligt” . Det 
kan vara rimligt att anta att lagstiftaren med avsikt undvikit att ge begreppet 
affärsmässighet en bestämd definition. Utan en bestämd definition skapas 
en vidare tillämpning av begreppet. Samtidigt skapas en begreppsförvirring 
och problem vid tillämpningen.  

                                                 
60 SOU 2001:31, s. 476. 
61 SOU 2001:31, Bil. 4, Staffan Hansson, Affärsmässighetsbegreppet i 1 kap. 4 § LOU, PM 
1999-10-27, s. 462. 
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Någon direkt motsvarighet till affärsmässighet finns inte i EG-rätten. Istället 
kommer kravet på ekonomisk rationalitet till uttryck genom olika 
grundläggande principer.62 
  

3.3.1 Innehållet i bestämmelsen  

Av första meningen i 1 kap. 4 § LOU framgår att den upphandlande enheten 
ska utnyttja de möjligheter till konkurrens som finns. Konkurrensen syftar 
till att pressa priserna, vilket leder till en bättre användning av samhällets 
resurser. Konkurrens kan även leda till ett ökat utbud av varor och tjänster. 
Det finns en uppfattning om att den upphandlande enhetens agerande ska 
motsvaras av näringslivets sätt att köpa och sälja varor enligt det villkor 
som gäller för en marknadsekonomi.63 Genom att följa de marknadsvillkor 
som råder på den fria marknaden kommer den fria konkurrensen att främjas 
vilket kommer skattebetalarna till godo. Det finns dock ett problem med 
denna uppfattning. Problemet är att det allmännas mål med sin verksamhet 
inte är att göra någon ekonomisk vinst. Istället är målet med det allmännas 
verksamhet bland annat ett förverkligande av socialpolitiska och andra 
samhällspolitiska mål.64 
 
Det är dock inte tillräckligt att tillämpa marknadsmässiga villkor och fri 
konkurrens för att uppnå en affärsmässig offentlig upphandling. Kravet på 
objektivitet och likabehandling av leverantörerna har också betydelse för att 
skapa en affärsmässig upphandling. När en leverantör missgynnas och inte 
behandlas objektivt uppstår en snedvriden konkurrens vilket kan leda till 
ineffektivitet av samhällets ekonomiska resurser. Objektiviteten åstadkoms 
bland annat genom de detaljerade bestämmelserna om kvalificering eller 
uteslutning av en anbudsgivare samt i bestämmelserna om prövning av 
anbud. 
 
Av sista meningen i 1 kap. 4 § LOU framgår att anbudsgivare, 
anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. 
Detta innebär att den upphandlande enheten är förhindrad att ta hänsyn till 
faktorer som bedöms sakna relevans för upphandlingen. Genom att den 
upphandlande enheten är förhindrad att ta hänsyn till ovidkommande 
faktorer ökar förutsättningarna för att upphandlingen blir affärsmässig med 
ökad koncentration på den ekonomiska effektiviteten. Ett förbud mot att ta 
ovidkommande hänsyn innebär även att kraven på leverantören inte får 
ställas högre än vad som är nödvändigt för upphandlingen. Det är alltså 
viktigt att de krav som den upphandlande enheten ställer på leverantören 
står i proportion till det som är föremål för upphandlingen.  
 

                                                 
62 Se avsnitt 4.1.3. 
63 SOU 2001:31, s. 70. 
64 SOU 2001:31, s. 70. 
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3.3.2 Affärsmässighet i andra delar av LOU 

I avsnitt 3.2 behandlades upphandlingens olika faser. Varje enskild fas är 
utformad efter kravet på affärsmässighet. Bestämmelser om utformningen 
av förfrågningsunderlaget, vilka krav som får ställas på en leverantör samt 
när denne kan uteslutas från en upphandling liksom hur prövningen av 
anbud ska gå till tar i grunden sikte på kravet att en upphandling ska vara 
affärsmässig. I 1 kap. 22 § LOU anges att en upphandlande enhet ska anta 
ett anbud om det bedöms som det ekonomiskt mest fördelaktiga eller om det 
är ett anbud med det lägsta priset. 
 
Eftersom kravet på affärsmässighet ska finnas med under hela 
upphandlingen kompletteras huvudregeln om affärsmässighet med andra 
bestämmelser i LOU. På olika sätt syftar reglerna till att skapa en 
konkurrensutsatt upphandling där leverantörerna behandlas lika och där 
urvalet sker på objektiva grunder. Det är därför viktigt att inte se isolerat på 
bestämmelsen om affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU. 
  
Vid annonseringen av en upphandling aktualiseras frågan om den fria 
konkurrensen. Regler för annonseringen finns i 1 kap. 7-11 §§ LOU. 
Huvudregeln är att en upphandlande enhet ska annonsera sin upphandling i 
EGT. Annonsen skall vara skriven på något av de officiella språken i EU. 
Genom annonseringen i EGT ökar förutsättningarna för att så många 
leverantörer som möjligt ska kunna ta del av att en upphandling av en vara 
eller tjänst pågår.   
 
Utformningen och innehållet i förfrågningsunderlaget har också betydelse 
för den fria konkurrensen. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och 
tydligt för leverantörerna. Det är viktigt eftersom det är med utgångspunkt 
från förfrågningsunderlaget som leverantörerna lämnar sina anbud. När det 
finns oklarheter i förfrågningsunderlaget kan upphandlingens tvingas göras 
om eftersom leverantörerna i så fall inte givits möjlighet att konkurrera om 
upphandlingen på lika villkor.  
 
Det är inte endast kvalificering av anbudsgivare som ska göras på objektiva 
grunder. Det är också viktigt att prövningen av anbud görs objektivt i syfte 
att nå en affärsmässig upphandling. En förutsättning är därför att det tydligt 
framgår av förfrågningsunderlaget vilka olika prövningskriterier som den 
upphandlande enheten avser att använda. Det är av särskild betydelse om 
man prövar anbud som bedöms som det ekonomiskt mest fördelaktiga och 
alltså inte endast ser till det lägsta priset. Med ett tydligt och klart 
förfrågningsunderlag minskar risken för att någon eller några leverantörer 
diskrimineras från upphandlingen. Vid prövningen av de olika anbuden är 
det viktigt att den görs objektivt eftersom det är nödvändigt för att 
upphandlingen ska vara affärsmässig.  
 
Vilka krav som får ställas på en leverantör har också betydelse för kravet på 
en affärsmässig upphandling. I LOU regleras detta i 1 kap. 17-18 a §§. Av 1 
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kap. 7 § 2 meningen framgår uttryckligen att ett selektivt förfarande 
förutsätter att antalet leverantörer är tillräckligt stort för att uppnå en 
effektiv konkurrens. 
 
Utöver de grunder som anges i 1 kap. 17 § LOU kan en uteslutning av en 
leverantör göras om den upphandlande enheten bedömer att leverantören 
inte uppfyller de tekniska eller ekonomiska krav som upphandlingen 
förutsätter. Det är också viktigt att den upphandlande enheten ställer 
adekvata krav på leverantörerna, det vill säga att kraven står i proportion till 
vad som är föremål för upphandlingen innan en leverantör kan uteslutas. 
 
I kravet på affärsmässig upphandling ingår möjligheten att utesluta en 
leverantör som lämnar ett orimligt lågt anbud. Kravet på affärsmässighet 
kan också innebära ett krav på ett snabbt upphandlingsförfarande. I de fall 
där förfarandet blir alltför utdraget vilket medför ökade kostnader kan 
förfarandet bedömas som icke affärsmässigt.65  
 

3.3.3 Förslag till ändring av huvudregeln om 
affärsmässighet 

Frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling har länge varit 
omstridd. En av orsakerna är det svenska kravet på affärsmässighet som 
begränsar möjligheten för en upphandlande enhet att ta sociala hänsyn. 
Debatten har också påverkats av avsaknaden av motsvarande bestämmelse 
inom EG-rätten där kravet på ekonomisk rationalitet har formulerats genom 
olika grundläggande principer om likabehandling, icke-diskriminering och 
öppenhet i EG-fördraget.  
 
I det kommittédirektiv66 som lämnats med anledning av de nya 
upphandlingsdirektiven är en del av utredarens uppdrag att överväga om 
huvudregeln om affärsmässighet bör ändras eller ersättas av motsvarande 
bestämmelse i de nya direktiven. I de nya direktiven finns en bestämmelse 
som anger att principerna om likabehandling, icke-diskriminering och 
öppenhet skall beaktas.  
 
I en artikel i tidskriften Legala affärer uttalar sig advokat Hans Stenberg om 
affärsmässighetsbegreppet.67 Enligt Stenberg finns det två huvudsakliga 
argument för att se över en ändring av kravet på affärsmässighet i LOU. Det 
första skälet är, enligt Stenberg, att affärsmässighetsbegreppet är alltför 
innehållslöst och vittomfattande för att fungera som vägledning vid den 
praktiska tillämpningen. Det andra skälet till ändring av begreppet är att 
praxis från regeringsrätten skapat ytterligare osäkerhet.  
 

                                                 
65 SOU 2001:31, s. 461. 
66 Kommittédirektiv 2004:47, Finansdepartementet. 
67 H. Stenberg, Legala affärer, nr 2, juni 2004.  
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En osäker tillämpning av begreppet affärsmässighet skapar en 
intressekonflikt mellan leverantörernas intresse av ett rättssäkert och 
objektivt förfarande i förhållande till kravet på den upphandlande enheten 
att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Enligt Stenberg skapar 
denna osäkerhet ett utrymme för godtycke och begränsar möjligheterna till 
en enhetlig rättstillämpning. 
 
Trots att LOU är en transformering av de nu gällande 
upphandlingsdirektiven, bedöms det svenska kravet på affärsmässighet som 
strängare än de krav på ekonomisk effektivitet som följer av 
upphandlingsdirektiven. Stenberg menar att upphandlingsdirektiven i första 
hand tar sikte på ett korrekt upphandlingsförfarande, medan kravet på 
affärsmässighet tar sikte på resultatet av upphandlingen, nämligen valuta för 
pengarna. 
 
I utredningen68 av affärsmässighetsbegreppet ställde sig Staffan Hansson 
bland annat frågan om det går att inrymma sociala hänsyn i begreppet 
affärsmässighet. Eftersom innebörden av begreppet endast är 
företagsekonomiska hänsyn var Hanssons slutsats att kravet på 
affärsmässighet medför att det saknas utrymme för att ta sociala hänsyn. 
Vidare konstaterade han att den nuvarande lagstiftningen tar sikte på varje 
enskild upphandling, där det saknas möjligheter att ta hänsyn till långsiktiga 
samhällspolitiska mål. 
 
Eftersom kravet på affärsmässighet utgör ett hinder för att ta sociala hänsyn 
var en naturlig följdfråga i Hanssons utredning om det var nödvändigt att ta 
bort affärsmässighetsbegreppet i syfte att skapa utrymme för att ta sociala 
hänsyn. Hanssons slutsats var att ett borttagande av kravet på 
affärsmässighet inte skulle innebära något utrymme för att ta sociala hänsyn. 
Skälet till detta var att EG-rätten genom upphandlingsdirektiven samt 
proportionalitetsprincipen i EG-fördraget utgör ett hinder mot att ta 
ovidkommande hänsyn. 
 
Ett borttagande av kravet på affärsmässighet skulle, enligt Hansson, 
innebära att den ekonomiska effektiviteten vid en offentlig upphandling 
skulle minska, vilket skulle leda till ökade kostnader för upphandlingen. Det 
skulle också innebära att kriterier som saknar relevans för varan eller 
tjänsten skulle få ett större utrymme. Till detta bör tilläggas att samhället 
med dagens system arbetar för att uppnå olika socialpolitiska mål på andra 
håll. För den enskilda upphandlande enheten är det dessutom närmast en 
omöjlig uppgift att värdera till exempel ett krav på jämställdhet vid en 
bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.69   
 

                                                 
68 SOU 2001:31, Bil. 4, Staffan Hansson, Affärsmässighetsbegreppet i 1 kap. 4 § LOU, PM 
69 SOU 2001:31, s. 480. 
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3.4 Kravet på direkt samband 

Kravet på att det finns en direkt koppling mellan det som upphandlas och de 
villkor som den upphandlande enheten uppställer i upphandlingsavtalet 
benämns som kravet på direkt samband.70 Detta står inte uttryckligen i 
LOU, men kan utläsas i 1 kap. 4 § 2 men. LOU. Där står det att 
anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan 
ovidkommande hänsyn. Med ovidkommande hänsyn tar lagstiftaren sikte på 
denna situation. I EG-rätten motsvaras nämnda bestämmelse av principen 
om proportionalitet. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven i 
förfrågningsunderlaget eller krav för kvalificering endast får innehålla 
sådana krav som är nödvändiga för den aktuella upphandlingen. 
 
Kommissionen har hävdat att ett villkor för tilldelning av ett kontrakt måste 
vara direkt kopplat till föremålet för kontraktet – det vill säga till de 
produkter eller tjänster som enheten avser att köpa – för att det skall vara 
tillåtet.71 En samhällsekonomisk fördel som följer av att den upphandlande 
enheten ställer krav på hänsyn till välfärdspolitiska åtgärder saknar ett direkt 
samband med kontraktsföremålet, enligt kommissionen. I upphandlings-
direktiven finns det inte något explicit krav på direkt samband. EG-
domstolen har inte heller i sin praxis givit uttryck för någon sådan princip. 
Kommissionen har dock i sitt förslag till nya upphandlingsdirektiv haft för 
avsikt att skriva in principen i lagtexten. 
 
Ett krav på direkt samband kan få negativ inverkan på möjligheten att ta 
sociala hänsyn som formuleras i tilldelningsvillkoren. Det kan till exempel 
vara svårt att finna ett direkt samband mellan kontraktsföremålet och en 
sysselsättningsfrämjande åtgärd eftersom en sådan åtgärd ger samhälls-
ekonomiska vinster men inte har en direkt gynnsam ekonomisk effekt för 
den upphandlande enheten.72 
 
Utformningen av den svenska lagstiftningen lämnar inget utrymme för 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling eftersom sociala hänsyn skulle 
sakna ett direkt samband med kontraktsföremålet. Det har i avsnitt 3.3.4. 
framgått att den upphandlande enheten är förhindrad att ta långsiktiga 
samhällspolitiska hänsyn. Istället ställs krav på att den upphandlande 
enheten endast får ställa relevanta krav på leverantörerna med beaktande av 
ekonomisk effektivitet och likabehandling. 
 

3.5 Praxis från svenska domstolar 

Den praxis som prövat frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling 
är begränsad. Det finns två fall där frågan prövats i kammarrätten. Däremot 
saknas det domar från regeringsrätten. Genom att återge en kammarrättsdom 
                                                 
70 EU & arbetsrätt – nordiskt nyhetsbrev, nr 4, 2000. 
71 KOM (96) 583 slutlig. 
72 EU & arbetsrätt – nordiskt nyhetsbrev, nr 4, 2000. 
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från 1995 samt en kammarrättsdom från 1998 avser jag att belysa vilken 
tolkning som kammarrätten gjort av den gällande lagstiftningen. Slutsatsen 
av domarna är att den nu gällande lagstiftningen inte medger något utrymme 
för sociala hänsyn.  
 

3.5.1 Scanmobilmålet  

I kammarrättens dom73 var bakgrunden följande: Verket för 
högskoleservice, VHS, skulle bygga ut rikstelefon- och datanätet vid 
Karolinska institutet och hade därför bland annat inbjudit Scanmobil att 
lämna ett anbud till upphandlingen. 
 
Scanmobil yrkade en överprövning av upphandlingsförfarandet hos 
länsrätten. Grunden för yrkandet var bland annat att man ansåg att VHS 
ställt villkor som gick utanför vad som medges i lagen. Dessutom ansåg 
Scanmobil att vissa krav var kränkande, medan andra uppfattades som 
diskriminerande. På grund av det hade, enligt Scanmobil, inte 
upphandlingsprocessen genomförts på rent affärsmässiga grunder. 
 
Länsrätten konstaterade att en upphandling ska bedömas som affärsmässig 
om man tillämpat de konkurrensmöjligheter som finns och varken behandlat 
anbudsgivare, anbudssökande eller anbud med ovidkommande hänsyn. 
Länsrätten ansåg att det är till fördel för anbudsgivaren om upphandlaren 
lämnat ett utförligt förfrågningsunderlag, som dock inte får stå i strid med 
kravet på affärsmässighet. Länsrätten fann att VHS agerande inte på något 
sätt kunde bedömas som diskriminerande gentemot Scanmobil, varför det 
inte fanns skäl till en överprövning av upphandlingsförfarandet.  
 
Scanmobil överklagade till kammarrätten och yrkade att upphandlingen 
skulle göras om. Ett av skälen till detta var VHS krav på kollektivavtal, 
vilket saknade stöd i LOU. Scanmobil saknade kollektivavtal och kunde 
därför inte uppfylla det uppställda villkoret. 
 
VHS anförde till sitt försvar att kraven som anges i LOU 6:9 § inte är 
uttömmande varför ytterligare krav får ställas under förutsättning att de inte 
är diskriminerande. Villkoren får heller inte stå i strid med regeln om 
affärsmässighet enligt LOU 1:4 §. Vidare anförde VHS att det ligger en 
uppgift hos den upphandlande enheten att sträva efter en hög kvalité genom 
att ställa krav på en anbudsgivare. 
 
Kammarrätten fastslog att grunden för all offentlig upphandling är att den 
sker affärsmässigt och inte snedvrider konkurrensen. Upphandlingen ska 
genomföras objektivt utan ovidkommande hänsyn, vilket bland annat 
innebär att den upphandlande enheten inte får diskriminera någon 
anbudsgivare. Syftet är att undvika att någon anbudsgivare blir missgynnad 
genom snedvriden konkurrens. 

                                                 
73 Kammarrätten i Stockholm, dom 1995-03-28, målnr. 1713-1995. 
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Kammarrätten gjorde följande bedömning. Genom att VHS uppställt ett 
villkor om kollektivavtal i förfrågningsunderlaget leder detta till att vissa 
leverantörer missgynnas, eftersom alla leverantörer inte är anslutna till 
kollektivavtal. Ett krav på kollektivavtal bedömdes som ovidkommande 
hänsyn vilket innebar att förfrågningsunderlaget stod i strid med kravet på 
affärsmässighet i LOU 1:4 §. Därför var det nödvändigt med en rättelse i 
underlaget där vissa villkor skulle tas bort innan upphandlingen kunde 
avslutas.  
 

3.5.2 Swebus och Buss i Väst mot trafiknämnden i Göteborg  

I kammarrättens dom74 var bakgrunden följande: Trafiknämnden i Göteborg 
hade beslutat om upphandling av kollektivtrafiken i innerstaden. 
Upphandlingen betecknades som en öppen tjänsteupphandling inom 
försörjningssektorerna. 
 
Två bussföretag, Buss i Väst AB och Swebus Sverige AB, hade på olika 
grunder motsatt sig innehållet i förfrågningsunderlaget och därmed 
utförandet av upphandlingen. 
 
Buss i Väst AB menade att villkoren i förfrågningsunderlaget som avsåg 
övertagande av personal samt övertagande av fordon, gaskompetens och 
gasinfrastruktur samt vidimering av accept av villkor stred mot principen 
om affärsmässighet i LOU 1:4 §. Dessa villkor innebar, enligt Buss i Väst 
AB, att trafiknämnden inte i tillräcklig grad utnyttjade de 
konkurrensmöjligheter som fanns. Dessutom innebar villkoren att 
Göteborgs Spårvägar fick konkurrensfördelar genom de uppställda 
villkoren. Mot bakgrund av det anförda skulle villkoren i 
förfrågningsunderlaget ändras innan upphandlingen kunde fortsätta. 
 
Swebus Sverige AB yrkade istället att upphandlingen skulle göras om. 
Skälen var, precis som för Buss i Väst AB, att man ansåg att villkoren om 
övertagande av personal, gaskompetens och gasinfrastruktur innebar att 
upphandlingen inte var affärsmässig. 
 
Trafiknämnden var av en motsatt uppfattning och menade att 
förfrågningsunderlaget inte stod i strid med LOU 1:4 §. Vid frågan om 
övertagande av personal var reglerna i LAS 6 b § tillämpliga vid byte av 
entreprenör. I de fall där leverantörerna saknade vissa uppgifter åtog sig 
Trafiknämnden att komplettera med ytterligare information.  
 
Länsrätten gjorde följande bedömning. Det konstaterades först att en 
upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som 
finns utan ovidkommande hänsyn, vilket var en förutsättning för att en 
upphandling ska betecknas som affärsmässig. 

                                                 
74 Kammarrätten i Göteborg, dom 1998-08-28,målnr. 3696-1998  
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Länsrätten stödde sin bedömning på AD:s dom 1995 nr 163, där AD funnit 
att överlåtelsedirektivet inte varit tillämpligt då ett företag förlorat ett 
tidigare entreprenadkontrakt till ett annat företag. Orsaken till det var att 
företaget inte bevarat sin identitet, vilket är en förutsättning för 
överlåtelsedirektivets tillämplighet. Mot bakgrund av AD:s dom fann 
länsrätten att Trafiknämnden inte haft rätt att uppställa ett villkor på 
övertagande av personal i förfrågningsunderlaget.  
 
Därefter prövade länsrätten det uppställda villkoret på övertagande av 
fordon, gaskompetens eller gasinfrastruktur. Länsrätten fann att sådana 
villkor stred mot principen om icke-diskriminering av inhemska eller 
utländska leverantörer. Ett krav på övertagande innebar att leverantörerna 
inte konkurrerade under samma förutsättningar. Dock fanns det, enligt 
länsrätten, en möjlighet att ställa krav på internationellt godtagna 
miljöstyrningssystem. Ett sådant krav fick dock endast ställas då allt annat 
är lika mellan leverantörerna. De andra villkoren fick inte var 
konkurrenssnedvridande. Slutsatsen var dock att villkoren om krav på 
övertagande av fordon eller gaskompetens och gasinfrastruktur stred mot 
kravet på affärsmässighet och likabehandling av anbudsgivare. 
 
Sammanfattningsvis fann länsrätten att Trafiknämndens förfrågnings-
underlag stod i strid med kravet på affärsmässighet. Trots att Trafiknämnden 
vidtagit vissa rättelser ansågs bristerna vara så väsentliga att upphandlingen 
skulle göras om. 
 
Trafiknämnden överklagade länsrättens dom till kammarrätten, som fann att 
länsrätten gjort en riktig bedömning. Det ansågs att Trafiknämnden brutit 
mot kravet på en affärsmässig upphandling och därför skulle upphandlingen 
göras om. 
 

3.6 Sveriges förhållande till ILO 94 

ILO bildades 1919 och är ett organ inom FN som har utarbetat olika 
internationella konventioner som behandlar frågor om arbetsförhållanden, 
social trygghet, arbetarskydd, förenings- och förhandlingsfrihet med mera. 
När en stat ratificerar en konvention innebär det att staten förbinder sig att 
utforma sin lagstiftning och politik i enlighet med den ratificerade 
konventionen. 
 
För frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling är ILO:s konvention 
nr. 94 av särskild betydelse. ILO nr. 9475  stadgar att gällande löne- och 
arbetsvillkor inte får åsidosättas vid offentlig upphandling. Syftet är att 
skydda de anställa och motverka social dumping. Enligt artikel 2 i 
konventionen ska ett offentligt kontrakt innehålla en klausul som reglerar 

                                                 
75 ILO-konvention (nr 94) av 1949 angående arbetsklausuler i kontrakt där offentlig 
myndighet är part. 
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frågor om de anställdas löner, arbetstiden och övriga anställningsvillkor.76 
Dessutom skall den lönenivå som är gällande på området tillämpas. Vidare 
skall de förmåner som är mest förmånliga för arbetstagarna tillämpas enligt 
det kollektivavtal som är tillämpligt på området.  
Sverige har inte ratificerat ILO:s konvention nr. 94. Ett av skälen är att 
Sverige har ansett att de bestämmelser och villkor som finns i konventionen 
inte bör regleras i lag utan istället i kollektivavtal. Ett annat skäl har varit att 
ILO:s konvention nr. 94 står i strid med upphandlingsdirektiven och LOU 
samt Romfördragets grundläggande princip om fri rörlighet för tjänster. Det 
finns dock ett antal stater inom EU som har ratificerat ILO:s konvention nr. 
94. Konventionen har ratificerats av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 
Italien, Nederländerna, Spanien och Österrike. Med undantag från Spanien 
har länderna ratificerat konventionen före Romfördragets ikraftträdande. 
Normalt har EG-rätten företräde framför medlemsstaternas internationella 
åtaganden. Genom artikel 307 i EG-fördraget ska internationella avtal inte 
påverkas av EG-fördraget när en medlemsstat ingått avtalet innan den har 
anslutit sig till gemenskapen.77 
 
Ruth Nielsen har uttalat att det inte finns någon konflikt mellan 
upphandlingsdirektiven och ILO:s konvention nr. 94.78 De krav på 
arbetsklausuler som ILO:s konvention nr. 94 uppställer är, enligt Nielsen, 
tillåtna enligt upphandlingsdirektiven. Det bör dessutom tilläggas att vid en 
eventuell konflikt har EG-rätten företräde framför ILO:s konventioner. 
  
En svensk ratificering av ILO:s konvention nr. 94 kräver att en noggrann 
prövning görs om förenligheten mellan konventionen och EG-rätten. Det 
finns ett motsatsförhållande mellan ILO:s konvention nr. 94 och principen 
om fri rörlighet för tjänster. Dessutom uppställer upphandlingsdirektiven 
samt LOU krav på ekonomisk rationalitet. Detta krav kan vara svårt att 
förena med de villkor som uppställs i konventionen om krav på sociala 
hänsyn. Statsrådet Hans Karlsson fick i april 2002 en fråga i riksdagen79 
vilka åtgärder som krävs för ett svenskt ratificerande av ILO:s konvention 
nr. 94. Som svar angav Karlsson att frågan om Sveriges ratificering till ILO 
94 skulle avvaktas med hänsyn till presentationen av de nya upphandlings-
direktiven. ILO:s konvention nr. 94 bedömdes ändå som viktig. Det var 
angeläget att arbetstagare som utför arbete under ett offentligt 
upphandlingskontrakt ges acceptabla arbets- och anställningsvillkor, enligt 
Hans Karlsson. Vidare pekade han på de ändringar som gjorts i LOU 2002 
om möjligheten att ställa särskilda kontraktsvillkor. 

                                                 
76 L. Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000, s. 396. 
77 Ibid., s. 397. 
78 L. Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000, s. 397. 
79 Debatt Sveriges Riksdag - Svar på fråga 2002/03:718 om ILO 94. 
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4 Gemenskapsrättslig 
lagstiftning  
Av inledningen i avsnitt 1.1 framgick att offentlig upphandling regleras 
både i den nationella och gemenskapsrättsliga lagstiftningen. Trots att någon 
uttrycklig reglering av offentlig upphandling inte finns i EG-fördraget finns 
det flera artiklar i fördraget som är av betydelse vid den praktiska 
tillämpningen.   
 
Inom EG-rätten finns det fyra direktiv som reglerar offentlig upphandling. 
Det är upphandling av varor, upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, 
upphandling inom försörjningssektorerna samt upphandling av tjänster. Vid 
sidan av dessa direktiv finns det två rättsmedelsdirektiv, som reglerar 
övervakning av att de fyra direktiven följs. 
 

4.1 EG-fördraget 

4.1.1 Inledning 

EG-fördraget80 grundar sig på principen om de fyra friheterna över 
gränserna. Syftet med de fyra friheterna är att nå de ekonomiska mål som 
finns med gemenskapen. De fyra friheterna är fri rörlighet för varor, 
personer, tjänster och kapital.  
 
Offentlig upphandling är ett område som direkt berörs av de grundläggande 
principerna eftersom det bland annat tar sikte på handel av varor och tjänster 
mellan medlemsstaterna. I artikel 12 i EG-fördraget finns ett förbud mot 
nationalitetsdiskriminering. Förbudet innebär att en upphandlande enhet vid 
en offentlig upphandling inte får utforma anbudsvillkoren i ett 
upphandlingskontrakt så att någon leverantör missgynnas på grund av sin 
nationella tillhörighet.81 
 

4.1.2 Sociala hänsyn i EG-fördraget 

Att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling innebär att den 
upphandlande enheten ställer krav på leverantören som bedöms som icke 
kommersiella. Att använda offentlig upphandling som medel för att uppnå 
olika socialpolitiska mål i samhället skulle stå i strid med de fyra friheterna, 
eftersom ett av de främsta målen med gemenskapen är att nå de ekonomiska 
målen genom att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för handel 
mellan medlemsstaterna.  

                                                 
80 Med EG-fördraget avses Romfördraget och därtill de olika anslutningsfördragen. 
81 B. Nyström, EU och arbetsrätten, 2001, s. 115. 
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EU:s historiska utveckling grundar sig på ett ekonomiskt samarbete. 
Avsikten med kol- och stålunionen var bland annat att ett ekonomiskt 
beroende mellan staterna ska förhindra nya krig. Sedan tillkomsten av 
unionen har det skett viktiga förändringar. Genom Amsterdamfördraget 
ökade utrymmet för socialpolitiska och arbetsrättsliga frågor.82 
 
Genom Amsterdamfördraget ingår socialpolitiken som ett av de 
huvudsakliga målen med EU. I avdelning XI i EG-fördraget regleras de 
socialpolitiska målsättningarna. I artikel 136 nämns bland annat att 
gemenskapen och medlemsstaterna ska arbeta efter att uppnå en 
harmonisering av de sociala rättigheterna, arbeta för ett fullgott socialt 
skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och även arbeta för en hög 
sysselsättning och mot social utslagning. 
 
I artikel 2 under rubriken ”Principerna” i EG-fördraget framgår att 
gemenskapen har som mål att nå hög sysselsättningsnivå, ett socialt skydd 
och en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett annat mål är att höja 
levnadsstandarden och livskvaliteten.  
 
I artikel 3 i EG-fördraget beskrivs gemenskapens huvudsakliga verksam-
hetsområden i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 2. Här anges bland 
annat förbud mot tullar och kvantitativa importrestriktioner, gemensam 
handelspolitik samt en inre marknad med avskaffande av hindren för fri 
rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. I denna artikel gjordes ett 
viktigt tillägg i samband med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget den 1 
maj 1998. I artikel 3 p. 2 framgår att arbete för jämställdhet mellan kvinnor 
och män skall integreras i alla gemenskapens verksamhetsområden. Detta 
innebär att frågan om jämställdhet bland annat ska integreras i den inre 
marknaden och den fria rörligheten.83 
 
Utöver detta anges det i artikel 13 i EG-fördraget att det finns en rättslig 
grund för att vidta åtgärder i syfte att bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning. 
  

4.1.3 Ekonomisk effektivitet 

Någon direkt motsvarighet till affärsmässighetsbegreppet i den svenska 
lagstiftningen finns inte i EG-fördraget. Som en effekt av de fyra friheterna 
följer principerna om likabehandling och icke-diskriminering, öppenhet, 
förutsebarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Upphandlingen 
ska ske på marknadens villkor och därigenom ska upphandlingen bli så 
billig som möjligt.84 
 
                                                 
82 Prop. 2001/02:142, s. 20. 
83 Prop. 2001/02:142, s. 21. 
84 SOU 2001:31, Bil. 4, Staffan Hansson, Affärsmässighetsbegreppet i 1 kap. 4 § LOU, 
PM, s. 470. 
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Likabehandling och icke-diskriminering 
 
Principen om likabehandling innebär att de upphandlande enheterna inte får 
diskriminera leverantörerna i något avseende. Detta innebär bland annat att 
den upphandlande enheten ska lämna samma information om upphandlingen 
till alla leverantörer. Likabehandlingen motsvaras av den svenska 
bestämmelsen om kravet på objektivitet. Syftet med likabehandlingen är att 
motverka risken för en snedvriden konkurrens. Förbudet mot diskriminering 
finns i artikel 12 i EG-fördraget.  
 
Öppenhet och förutsebarhet 
 
Genom kravet på öppenhet och förutsebarhet finns avsikten att uppnå en så 
stor insyn i upphandlingsförfarandet som möjligt. I litteraturen används 
bland annat begreppet transparens. För att skapa en konkurrens på lika 
villkor är det viktigt att den upphandlande enheten informerar varje enskild 
leverantör om upphandlingen. Med informationen får leverantörerna 
möjlighet att ta del av vilka förutsättningar som råder för den aktuella 
upphandlingen. 
 
Ett öppet förfarande kännetecknas bland annat av fullständig information i 
förfrågningsunderlaget. Det är också viktigt att leverantörerna informeras 
om hur de olika utvärderingskriterierna kommer att rangordnas samt hur 
prövningen av varje kriterium kommer att gå till. 
 
Någon direkt betydelse för kravet på affärsmässighet har inte kravet på en 
öppen upphandling. Det kan ändå vara rimligt att påstå att det EG-rättsliga 
kravet på en öppen upphandling ytterligare förstärker förutsättningarna för 
att leverantörerna ska kunna konkurrera på lika villkor. För det fall att 
någon eller några leverantörer inte får ta del av adekvat information skulle 
en naturlig följd bli att de inte fick konkurrera om upphandlingen på lika 
villkor som de övriga leverantörerna. 
 
Ömsesidigt erkännande 
 
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att de intyg som lämnats av 
behörig myndighet i en medlemsstat ska gälla i övriga medlemsstater. 
Denna princip saknar direkt koppling till kravet på en affärsmässig 
upphandling. Det ömsesidiga erkännandet har dock en indirekt betydelse 
eftersom det minskar skillnaderna mellan medlemsstaternas handläggning 
där ett intyg i ett land måste accepteras av behöriga myndigheter i ett annat 
land. Genom denna princip skapas bättre förutsättningar för konkurrens på 
lika villkor mellan medlemsstaterna. 
 
Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsprincipen innebär att en upphandlande enhet inte får ställa 
högre krav på en leverantör än vad som är nödvändigt för upphandlingen. 
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Det ska finnas ett naturligt samband mellan kravet med det som är föremål 
för upphandlingen där kraven är ändamålsenliga. 
 
Proportionalitetsprincipen motsvaras av kravet på direkt samband. I LOU 
uttrycks det genom att anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska 
behandlas utan ovidkommande hänsyn. De krav som en upphandlande enhet 
får ställa på en leverantör måste ha relevans för det som upphandlas.  
 
Något krav på direkt samband finns inte i upphandlingsdirektiven. 
Kommissionen har uttalat att ett krav som ställs i en upphandling och som 
saknar en direkt koppling till vad som är föremål för upphandling är inte 
samhällsekonomiskt försvarbart. 
 
Staffan Hansson konstaterade i sitt PM om affärsmässighetsbegreppet att en 
viktig likhet mellan den svenska rätten och EG-rätten är att upphandlingen 
ska genomföras affärsmässigt, grundat på konkurrens och på ett icke-
diskriminerande sätt. Den avgörande skillnaden är, enligt Hansson, hur man 
avser att uppnå detta mål.85 
 
Det svenska kravet på affärsmässighet grundar sig på rent företags-
ekonomiska hänsyn. Syftet med detta är ekonomisk effektivitet genom att de 
upphandlande enheterna får så bra valuta för pengarna som möjligt. I EG-
rätten är avsikten densamma, nämligen att medlen som är avsatta för 
upphandling används på ett så ekonomiskt effektivt sätt som möjligt. Trots 
detta finns det i EG-rätten endast krav på att leverantörerna behandlas 
rättvist och lika. Detta skapar ett utrymme för sociala hänsyn eftersom EG-
rätten inte är lika snäv i sin konstruktion i förhållande till den svenska 
rätten. 
 

4.2 Upphandlingsdirektiven 

Det finns idag fyra förfarandedirektiv där offentlig upphandling inom EG-
rätten är reglerat. Till skillnad från EG-fördraget tar upphandlingsdirektiven 
endast sikte på upphandlingar som överstiger vissa tröskelvärden. 
Direktiven kommer att ersättas av två nya upphandlingsdirektiv under 2005. 
De nya upphandlingsdirektiven ska implementeras inom 21 månader efter 
att de publicerats i EGT.86  
 
De nuvarande direktiven indelas i den klassiska sektorn och 
försörjningssektorn. Den klassiska sektorn omfattar upphandling av 
upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten samt tjänster. 
Försörjningssektorn avser upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och telekommunikation.87 Vid sidan av dessa direktiv finns det 
                                                 
85 SOU 2001:31, s. 471. 
86 Se kapitel 5. 
87 Direktiv 93/36/EEG om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor, 
direktiv 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga 
upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, direktiv 92/50/EEG om 
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två rättsmedelsdirektiv, som reglerar övervakning och överträdelse av 
upphandlingsdirektiven.88 Upphandlingsdirektiven är tillämpliga på 
upphandlande enheter såsom staten, men även regionala och kommunala 
myndigheter samt bolag och andra organ som inrättats i syfte att tillgodose 
det allmännas behov i det allmännas intresse utan att behovet är av 
kommersiell- eller industriell karaktär.89 
 
Ett av de främsta syftena med upphandlingsdirektiven är att verka för 
ekonomisk rationalitet genom motverkan av nationalitetsdiskriminering och 
i övrigt motverka hinder för den fria rörligheten på den gemensamma 
marknaden. Därför lämnas ett mycket begränsat utrymme för sociala hänsyn 
i direktiven.90  
 
I syfte att motverka nationalitetsdiskriminering innehåller upphandlings-
direktiven bestämmelser om ett öppet förfarande genom annonsering i EGT 
där alla anbudsgivare ska kunna ta del av en upphandling. Av annonsen 
skall det också framgå vilket förfarande som den upphandlande enheten 
avser att tillämpa. Det kan vara ett öppet förfarande, ett selektivt förfarande 
eller ett förhandlat förfarande där den upphandlande enheten förhandlar med 
särskilt kvalificerade leverantörer. Förbudet mot nationalitetsdiskriminering 
innebär också att en upphandlande enhet inte får utforma en upphandling så 
att endast inhemska leverantörer kan delta. Vid urvalet av en leverantör 
finns det enligt upphandlingsdirektiven två typer av bestämmelser. En 
grundläggande förutsättning är att bedömningen av leverantörerna är saklig 
och görs på objektiva grunder. En leverantör kan uteslutas från en 
upphandling om den är försatt i konkurs, är dömd för brott, har gjort ett 
allvarligt fel i yrkesutövningen eller inte har betalat skatter eller sociala 
avgifter. 
 
En leverantör kan enligt direktiven även uteslutas om den upphandlande 
enheten bedömer att leverantören inte uppfyller kraven på teknisk kapacitet 
eller ekonomisk ställning. De tekniska kraven skall följa europeisk standard. 
Ett anbud kan även förkastas om det bedöms som onormalt lågt enligt 
upphandlingsdirektiven.  
 
Skillnaden i förfarandet mellan direktivet för försörjningssektorerna och den 
klassiska sektorn är att det förstnämnda bedöms som mer flexibelt med 
större utrymme för den upphandlande enheten att tillämpa ett förhandlat 
förfarande.91 Rättsmedelsdirektiven syftar till att en leverantör som anser sig 
ha blivit diskriminerad eller lidit någon ekonomisk skada på grund av ett 

                                                                                                                            
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster samt direktiv 93/38/EEG 
om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, 
energi-, transport- och telekommunikationssektorerna samt. De tre förstnämnda har ändrats 
genom direktiv 97/52/EG och det sistnämnda har ändrats genom direktiv 98/04/EG. 
88 Direktiv 89/665/EEG samt direktiv 92/13/EEG. 
89 Kommittédirektiv 2004:47, Finansdepartementet. 
90 L. Maier, EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 200, s. 389. 
91 Kommittédirektiv 2004:47, Finansdepartementet. 
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beslut från den upphandlande enheten ska kunna begära överprövning av 
beslut eller kräva skadestånd.  

4.3 Sociala hänsyn i EU 

Vid en översyn av den svenska upphandlingslagstiftningen fick professor 
Niklas Bruun i uppdrag att utreda behovet av en eventuell förändring mot 
bakgrund av den utveckling som skett i EU.92 
 
Bruun konstaterade att det ökade utrymmet för sociala hänsyn i EU främst 
berodde på en utveckling från strikt ekonomiska mål till att omfatta även 
andra mål såsom socialpolitiska och arbetsrättsliga.93 Exempel på det var 
inrättande av ett särskilt kapitel i EG-fördraget avseende sysselsättnings-
politiken. Även jämställdhet mellan kvinnor och män hade fått ett större 
utrymme. Jämställdheten skulle dessutom integreras i EU:s övriga områden, 
däribland den inre marknaden och den fria rörligheten. Trots detta skall de 
ekonomiska målen ha företräde vid en eventuell målkonflikt.94  
 
I sin utredning kunde Bruun även konstatera att i de rättsfall där EG-
domstolen har prövat frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling 
hade ett ökat utrymme lämnats till sociala frågor. EG-domstolen har i ett 
uppmärksammat mål prövat tillämpligheten av konkurrensreglerna på 
kollektivavtal.95 Trots att EG-domstolen kunde konstatera att ett 
kollektivavtal hade en viss konkurrensbegränsande verkan ansågs det 
socialpolitiska målet med ett kollektivavtal väga tyngre än konkurrens-
reglerna. Enligt Bruun vad domen intressant eftersom den visade hur sociala 
mål i vissa fall kan anses väga tyngre än strikt ekonomiska mål.  
 
En parallell kan mellan konkurrensreglerna och upphandlingsdirektiven var, 
enligt Niklas Bruun, rimlig att dra eftersom båda syftar till att främja 
ekonomisk effektivitet. Parallellen innebar att även om sociala hänsyn inte 
medför den ekonomiska effektivitet som upphandlingsdirektiven syftar till 
kan företräde ges till sociala hänsyn mot bakgrund av de socialpolitiska mål 
som uppställts i Amsterdamfördraget. 
 
I sin utredning nämnde Niklas Bruun även ett rättsfall avseende en tolkning 
av artikel 141 i EG-fördraget. EG-domstolen gjorde bedömningen att även 
om en nationell bestämmelse får en negativ effekt på konkurrensen bör den 
nationella bestämmelsen få företräde eftersom den främjar sociala hänsyn.96 
Bruun konstaterade att EG-domstolen uttalat att nationella regler med 
tvingande hänsyn av ett allmänintresse kan rättfärdiga en inskränkning av 
fria rörligheten för tjänster. Ett exempel på ett sådant tvingande hänsyn är 
                                                 
92 SOU 2001:31, Bil. 3, Niklas Bruun, Sociala hänsyn vid offentlig upphandling – en 
rättslig expertutredning utarbetad på uppdrag av upphandlingskommittén, 2000, ff. 
93 Se avsnitt 4.1.2. 
94 SOU 2001:31, s. 444. 
95 Mål nr. C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie. 
96 SOU 2001:31, s. 446. 
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skyddet för arbetstagare. Det fanns mot bakgrund av EG-domstolens praxis, 
enligt Bruun, argument för att sociala hänsyn vid offentlig upphandling kan 
få företräde framför den grundläggande principen om fri rörlighet för 
tjänster.97 
 
Den slutsats som Niklas Bruun drog i sin utredning var att de förändringar 
som gjorts i EG-fördraget samt den utveckling som varit i praxis skapat skäl 
för ett antagande om ett ökat utrymme för sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling. Riktigt hur stort detta utrymme är var däremot oklart. 
 

4.3.1 Kommissionens tolkningsmeddelande 

I oktober 2001 presenterade kommissionen sitt tolkningsmeddelande om 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling.98 Tolkningsmeddelandet utgör en 
viktig del av det arbetet som lett fram till de nya upphandlingsdirektiven. 
Meddelandet från 2001 är dessutom en vidareutveckling av det 
tolkningsmeddelande som kommissionen lämnade 1998.99 I meddelandet 
från 1998 uttalade kommissionen att medlemsstaterna skulle använda 
offentlig upphandling som ett medel att uppnå socialpolitiska mål. En 
förutsättning för det var att de grundläggande principerna i EG-rätten 
respekterades samt förbudet mot nationalitetsdiskriminering.100  
 
Syftet med kommissionens tolkningsmeddelande från 2001 var att 
kommissionen skulle ge sin syn på vilka möjligheter det finns, med hänsyn 
till den gällande lagstiftningen i EU, att ta sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling. Av tolkningsmeddelandet framgår det också att det 
presenterades som ett led i arbetet för att åstadkomma en harmoni mellan 
den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. 
 
I meddelandet konstaterade kommissionen bland annat att de upphandlande 
enheterna är bundna vid de nationella bestämmelser som reglerar sociala 
frågor såsom arbetsvillkor eller arbetslagstiftning. Om en upphandlande 
enhet inte respekterar den nationella sociala lagstiftning som finns, kan det 
utgöra en grund för uteslutning av en leverantör. En förutsättning är dock att 
de nationella bestämmelserna är förenliga med gemenskapsrätten. 
 
Kommissionen konstaterade att den största möjligheten till att ta sociala 
hänsyn vid offentlig upphandling finns i samband med utförandet av ett 
upphandlingskontrakt, det vill säga efter kontraktets tilldelning. Efter att 
kontraktet har tilldelats en leverantör kan den upphandlande enheten ställa 
villkor som ska gälla under avtalstiden. Som exempel på detta angav 
kommissionen åtgärder som innebär förmåner för vissa samhällsgrupper 
eller andra åtgärder såsom positiv särbehandling. 
 
                                                 
97 SOU 2001:31, s. 446. 
98 KOM (2001) 566 slutlig. 
99 KOM (98) 143 slutlig. 
100 B. Nyström, EU och arbetsrätten, s. 117. 
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Enligt kommissionens uppfattning finns det ett utrymme för sociala hänsyn i 
upphandlingsdirektiven. Den upphandlande enheten kan förmå leverantören 
att ta sociala hänsyn genom att ställa krav på den produkt eller tjänst som 
ska upphandlas. Det kan till exempel vara krav i den tekniska 
specifikationen eller särskilda krav vid urvalet av en anbudsgivare. 
 
Utrymmet för sociala hänsyn är större för de offentliga upphandlingar som 
ligger under tröskelvärdena och inte omfattas av upphandlingsdirektiven. 
Enligt kommissionen kan en upphandlande enhet fritt ställa krav på 
leverantörer att de ska ta sociala hänsyn under förutsättning att kraven står i 
överensstämmelse med EG-fördragets grundläggande principer. 
 
Av kommissionens tolkningsmeddelande framgår vidare att en 
upphandlande enhet själv kan specificera de krav på den produkt eller tjänst 
som ska upphandlas under förutsättning att kravet inte gynnar viss 
leverantör eller produkt. Krav på sociala hänsyn får inte medföra 
diskriminering av någon leverantör enligt kommissionen.101 För 
fastställande av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan sociala 
hänsyn användas. En förutsättning är dock att de sociala hänsynstagandena 
medför en ekonomisk fördel för den upphandlande enheten och samtidigt 
har ett direkt samband med det som är föremål för upphandlingen. 
 
Slutligen anförde kommissionen att sociala hänsyn kan tas genom särskilda 
kontraktsvillkor. En förutsättning är dock att dessa villkor står i 
överensstämmelse med gemenskapsrätten och att någon leverantör från 
någon annan medlemsstat inte blir direkt eller indirekt diskriminerad genom 
det särskilda kontraktsvillkoret. Av det särskilda kontraktsvillkoret får den 
upphandlande enheten ställa krav på hur leverantören ska utföra kontraktet. 
Enligt kommissionen kan en upphandlande enhet ställa särskilda 
kontraktsvillkor genom att leverantören ska anställa ett visst antal 
långtidsarbetslösa, vidta åtgärder för att öka jämställdheten mellan könen 
eller arbeta för ökad mångfald i fråga om ras och etniskt ursprung hos den 
aktuella leverantören. Den upphandlande enheten kan också genom de 
särskilda kontraktsvillkoren ställa krav på leverantören att denne anställer 
ett visst antal personer med funktionshinder.102 
 

4.4 Praxis från EG-domstolen 

Det har tidigare framgått att ett av skälen till att sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling har fått ett större utrymme är att EU har utvecklats från en 
strikt handelsunion med ekonomiska mål till att även eftersträva 
socialpolitiska mål. Det andra skälet till förändringen och de nya 
upphandlingsdirektiven går att härleda ur EG-domstolens praxis. Det finns 
fyra rättsfall som är av särskild betydelse för frågan om sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling, vilka närmare ska belysas nedan. 

                                                 
101 Prop. 2001/02:142, s. 21. 
102 Prop. 2001/02:142, s. 22. 
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4.4.1 Gebroeders Beentjes BV mot Nederländerna 

I EG-domstolens dom103 var bakgrunden följande: Den holländska 
domstolen hade med stöd av artikel 177 begärt en tolkning av det dåvarande 
upphandlingsdirektivet från 1971. Frågorna ställdes till EG-domstolen mot 
bakgrund av en pågående tvist mellan Gebroeders Beentjes BV och den 
holländska fiskeri- och jordbruksmyndigheten. Den holländska myndigheten 
hade annonserat efter anbud avseende en upphandling av en 
byggentreprenad.  
 
Klaganden, Beentjes, menade att den holländska myndigheten hade agerat i 
strid mot upphandlingsdirektivet eftersom Beentjes inte hade tilldelats 
upphandlingskontraktet trots att denne hade lämnat ett anbud med det lägsta 
priset. Istället hade en annan leverantör som lämnat ett anbud med det näst 
lägsta priset fått upphandlingskontraktet. 
 
Mot bakgrund av detta ställde den holländska domstolen tre frågor till EG-
domstolen av vilka den andra frågan bedöms som intressant för frågan om 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. En av frågorna var om 
upphandlingsdirektivet medgav att en leverantör kunde uteslutas från en 
upphandling på grund av brister eller oförmåga hos leverantören, trots att 
dessa undantag inte angavs uttryckligen i direktivet. I det specifika fallet 
ville den upphandlande enheten utesluta leverantören eftersom det ansågs 
att denne inte hade tillräcklig erfarenhet för vad som krävdes för utförandet 
av uppgiften. Den upphandlande enheten ansåg att anbudet inte var det 
förmånligaste bland de anbud som lämnats. Dessutom var leverantören inte 
beredd att anställa ett visst antal långtidsarbetslösa för att erhålla kontraktet. 
 
EG-domstolen uttalade att kontroll av anbudsgivarens lämplighet och 
utvärdering av anbuden var två olika faser av upphandlingen. Även om det 
finns möjlighet att vid en öppen upphandling göra en samtidig bedömning 
av kvalificering och anbudsutvärdering styrs faserna av olika regler. Enligt 
domstolen ska en utvärdering av en anbudsgivares lämplighet göras endast 
mot bakgrund av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning samt 
av dess tekniska förmåga och kapacitet. Utvärderingen av anbud görs först 
efter att kvalificeringen av anbudsgivarna är avslutad. Enligt direktivet kan 
ett anbud antas om det erbjuder det lägsta priset eller bedöms vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet får endast grunda sig på de kriterier som angivits i 
förfrågningsunderlaget. 
 
EG-domstolen fastslog att de utvärderingskriterier som angavs i direktivet 
inte var uttömmande. Det fanns utrymme för andra kriterier än pris, 
leveranstid, driftskostnader, kvalitet, estetiska, tekniska och funktionella 
egenskaper, service eller tekniskt stöd. En förutsättning var dock att 

                                                 
103 Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes B.V. mot Nederländerna. 
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leverantörerna var medvetna om kriterierna i förväg samt att de inte var 
diskriminerande och att de stod i överensstämmelse med EG-fördragets 
principer. Ett krav på att leverantören skulle anställa ett visst antal 
långtidsarbetslösa var enligt EG-domstolen ett exempel på ett sådant 
kriterium som ska anges i förväg. 
 
EG-domstolen biföll den holländska myndighetens agerande och uttalade att 
det i upphandlingsdirektivet anges att ett kontrakt ska tilldelas den 
leverantör som av den upphandlande enheten bedöms lämna det bästa 
anbudet. Däremot framgår det inte av direktivet att den leverantör som 
lämnar det minst dåliga anbudet ska tilldelas ett kontrakt. 
 
Den upphandlande enhetens krav på att leverantören skulle anställa ett visst 
antal långtidsarbetslösa skulle, enligt EG-domstolen, inte prövas i den första 
fasen avseende kvalificering av anbudsgivare då denna fas endast tar sikte 
på anbudsgivarens ekonomiska och tekniska förmåga. 
 
EG-domstolen uttalade att kravet på att leverantören skulle anställa ett visst 
antal långtidsarbetslösa inte stod i strid med upphandlingsdirektivet. En 
förutsättning för kravet var dock att kravet varken har en direkt eller 
indirekt diskriminerande effekt.  
 
EG-domstolens slutsats var att direktivet inte ger någon uttömmande 
exemplifiering av vilka faktorer som får tillmätas betydelse vid 
bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Istället var det 
den upphandlande enheten som skulle, mot bakgrund av den nationella 
lagstiftningen, uppställa kriterierna för det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet. Det var dock nödvändigt att bedömningen var saklig och objektiv. 
Av domen framgår att det finns ett litet utrymme för socialpolitiska frågor. 
Frågan i detta fall var om det var tillåtet i ett entreprenadkontrakt att ställa 
krav på att en viss andel långtidsarbetslösa skulle anställas. EG-domstolen 
kom fram till att det var tillåtet under förutsättning att reglerna om den fria 
rörligheten för tjänster, den fria etableringsrätten samt förbudet mot 
nationalitetsdiskriminering respekterades.104 
 

4.4.2 Kommissionen mot Frankrike 

Frågan om sociala hänsyn blev än mer osäker efter EG-domstolens dom i 
Beentjes. Istället uppkom frågan vilka möjligheter den upphandlande 
enheten hade att ta sociala hänsyn vid en offentlig upphandling. Genom EG-
domstolens dom i kommissionen mot Frankrike blev svaret något tydligare. 
I det aktuella målet konstaterade EG-domstolen att en upphandlande enhet 
kan ta sociala hänsyn vid urvalet av en leverantör. En förutsättning är dock 
att de sociala kraven uppfyller kraven på icke-diskriminering och 
transparens.  
 

                                                 
104 B. Nyström, EU och arbetsrätten, 2001, s. 116. 
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Bakgrunden i EG-domstolens dom105 var följande: I början av 1993 hade 
kommissionen hade uppmärksammat en offentlig upphandling av offentliga 
bygg- och anläggningsarbeten samt uppförande av ett gymnasium i 
Frankrike. Gymnasiet hette Département Pas-de-Calais och upphandlingen 
hade offentliggjorts genom ett meddelande i EGT. 
 
I kommissionens kritik låg bland annat att den franska myndigheten hade 
understigit fristen för mottagande av anbud, använt sig av en 
diskriminerande beskrivning av delmomenten och använt sig av 
upphandlingskriterier som var oförenliga med upphandlingsdirektivet. 
Någon motivering till varför en leverantörs anbud hade förkastats hade inte 
heller lämnats av den franska myndigheten. Kommissionen ifrågasatte även 
användningen av ett tilläggskriterium avseende sysselsättningen för att 
minska arbetslösheten. Kommissionen ansåg att den förklaring som de 
franska myndigheterna lämnat inte var tillfredsställande. 
 
Mot bakgrund av Beentjes medgav kommissionen att det fanns en möjlighet 
att ställa villkor i kontraktet på att entreprenören skulle uppfylla vissa 
sysselsättningsmål. I det här fallet hade villkoret grundat den upphandlande 
enhetens beslut för vilken leverantör som skulle få kontraktet. Det var ett 
felaktigt förfarande enligt kommissionen. Kommissionen ansåg att villkoret 
om sysselsättning stod i strid med artikel 30 i upphandlingsdirektivet. 
 
EG-domstolen konstaterade att de franska myndigheterna åsidosatt artikel 
30 i upphandlingsdirektivet eftersom de använt sysselsättningskravet som 
ett upphandlingskriterium. Trots detta var det inte uteslutet att använda ett 
villkor om krav på viss sysselsättning för att bekämpa arbetslösheten. En 
förutsättning för att villkoret inte skulle stå i strid med 
upphandlingsdirektivet var att det inte stod i strid med icke-
diskrimineringsprincipen eller EG-fördragets bestämmelser om fri 
etablering eller frihet att tillhandahålla tjänster. En ytterligare förutsättning 
för att använda ett sådant villkor var att kravet offentliggörs i meddelandet 
till leverantörerna. Det finns alltså inget utrymme för att ställa ett sådant 
villkor i efterhand. 
 
EG-domstolen konstaterade att kommissionen endast hade ifrågasatt hur 
kravet på att anställa ett visst antal arbetslösa kunde användas som ett 
upphandlingskriterium. Däremot hade inte kommissionen ifrågasatt om 
villkoret var förenligt med EG-fördragets grundläggande princip om förbud 
mot diskriminering eller att det inte skulle ha offentliggjorts i meddelandet 
om upphandling. På grund av det var EG-domstolen förhindrad att pröva 
denna fråga.  
 

                                                 
105 Mål C-225/98, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike. 
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4.4.3 Kommissionen mot Tyskland 

I EG-domstolens dom106 mellan kommissionen och Tyskland var 
bakgrunden följande: Kommissionen hade väckt talan mot Tyskland 
eftersom den ansåg att den tyska lagstiftningen stod i strid med EG-
fördraget. I den tyska lagstiftningen hade det föreskrivits särskilda regler för 
företag inom byggnadsindustrin som var etablerade i en annan medlemsstat. 
Av lagstiftningen framgick bland annat att en förutsättning för att få 
tillhandahålla gränsöverskridande tjänster inom ramen för ett konsortium 
var att de hade ett säte eller driftställe i Tyskland för vilket de skulle ha 
personal anställd samt ha ingått företagskollektivavtal för denna personal.  
 
Det framgick vidare att företagen fick ställa arbetskraft från ett annat land 
till andra företags förfogande endast när de har sitt säte eller driftställe i 
Tyskland under förutsättning att de har egen personal anställd och är 
medlemmar i en tysk arbetsgivarorganisation som omfattas av 
ramkollektivavtal samt ett kollektivavtal om socialkassor.    
 
Kommissionen menade att den tyska lagstiftningen genom kravet på 
etablering hindrade friheten att tillhandahålla tjänster. Den tyska 
lagstiftningen var vidare än nödvändigt och gick över syftet att fungera som 
ett socialt skydd för anställda inom byggnadsindustrin. 
 
Av den tyska lagstiftningen framgick också att byggnadsindustriföretag som 
är etablerade i andra medlemsstater inte får bilda en filial när filialens 
personal endast arbetar med administrativa uppgifter, försäljning, planering 
eller kontroll av beställningsarbeten. För att få bilda en filial krävs det enligt 
den tyska lagstiftningen att filialen på den tyska arbetsmarknaden har 
anställda som fullgör mer än hälften av personalens sammanlagda arbetstid. 
 
Kommissionen menade att denna bestämmelse i den tyska lagstiftningen 
begränsade utländska byggnadsföretag att tillträda den tyska marknaden. 
Skälet till detta var att villkoret medförde att endast ett mycket litet antal 
filialer skulle klara av att uppfylla villkoret. 
 
EG-domstolen fann att när arbetskraft ställs till förfogande är det fråga om 
en tjänst i EG-fördragets mening. Den tyska lagstiftningen var ett hinder för 
den fria rörligheten av tjänster eftersom den tyska lagstiftningen ställde krav 
på driftställe i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. Ett krav på 
etablering står i direkt strid mot den grundläggande friheten att 
tillhandahålla tjänster. Ett sådant krav kan endast tillåtas om det är 
”oundgängligt för att uppnå det eftersträvade målet”.  
 
En inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster kan också motiveras 
av det tvingande allmänintresset som ett socialt skydd för arbetstagare kan 
innebära. Det tvingande allmänintresset kan även innebära en inskränkning 
                                                 
106 Mål C-493/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken 
Tyskland. 
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av friheten genom kontrollåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa 
skyddet. EG-domstolen fann att det uppställda skyddet i den tyska 
lagstiftningen gick längre än vad som var nödvändigt för att uppnå syftet 
med det sociala skyddet. Mot bakgrund av detta bifölls kommissionens talan 
mot Tyskland i de två första punkterna. 
 
Vad gällde den tredje bestämmelsen fann EG-domstolen att bestämmelserna 
i kollektivavtalen har en diskriminerande verkan som är till nackdel för de 
byggnadsindustriföretag som är etablerade i andra medlemsstater. Villkoret 
medför ett hinder för företag i andra medlemsstater att etablera sig i 
Tyskland.  
 
Den tyska staten framförde till sitt försvar att det var tvingande hänsyn som 
syftade till att bekämpa missbruk på byggnadsindustrimarknaden och även 
ett socialt skydd för arbetstagarna som motiverade bestämmelsen. EG-
domstolen godtog inte det argumentet från den tyska staten varför 
kommissionens talan även i på denna punkt godkändes. 
 

4.4.4 Concordia Bus Finland Oy Ab mot Finland 

Denna uppsats har begränsats till att omfatta frågan om sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling. Trots det har jag valt att återge EG-domstolens dom i 
Concordiafallet, som tar upp miljörättsliga hänsyn vid offentlig 
upphandling. Domen är av viktig principiell betydelse.107 
 
Bakgrunden i EG-domstolens dom108 mellan Helsingfors stad och 
bussföretaget Concordia var följande: Bussföretaget Concordia hade väckt 
talan mot Helsingfors stad då denne vid en offentlig upphandling hade 
tillämpat två kriterier som Concordia ansåg stå i strid med tjänstedirektivet. 
På grund av detta hade den nationella domstolen vänt sig till EG-domstolen 
för att få ett förhandsavgörande avseende en tolkning av artikel 36.1a i 
direktivet. Frågan som ställdes till EG-domstolen var om upphandlings-
direktivet medgav ett för den upphandlande enheten att tilldela extrapoäng 
vid anbudsutvärderingen för de leverantörer som kunde tillhandhålla fordon 
med en viss nivå av kväveoxidutsläpp och buller från fordonen. 
 
Den upphandlande enheten hade antagit det anbud som bedömdes vara det 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Bussföretaget Concordia ansåg att kriterier 
som kväveoxidutsläpp eller buller var otillåtna eftersom de inte kunde mätas 
ekonomiskt och därför inte innebar någon ekonomisk fördel för den 
upphandlande enheten. 
 
EG-domstolen konstaterade att upphandlingsdirektiven endast medgav en 
anbudsutvärdering på två grunder. Det kunde dels vara det lägsta priset eller 
det anbud som bedömdes som det ekonomiskt mest fördelaktiga. Innebörden 

                                                 
107 J E. Falk, Europarättslig tidskrift, nr 1, 2003, s. 149-154. 
108 Mål C-513/99 – Concordia Bus Finland Oy AB mot Helsingfors stad. 
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av att anta ett anbud som bedöms som det ekonomiskt mest fördelaktiga är 
att man gör en relativ bedömning av de olika kriterier som angivits i 
annonsen och förfrågningsunderlaget. En förutsättning för de angivna 
kriterierna är att de har ett direkt samband med det som är föremålet för 
själva upphandlingen. Bedömningen av kriterierna ska också göras på 
objektiva grunder, vara jämförbara och av annonsen ska det framgå hur de 
kommer att rangordnas. En ytterligare förutsättning är att de uppställda 
kriterierna inte står i strid med den EG-rättsliga lagstiftningen. 
 
Dessutom fastslog EG-domstolen att de kriterier som anges i artikel 36 1a. 
endast är exempel på olika utvärderingskriterier. De är inte uttömmande 
vilket innebär att det finns ett utrymme för den upphandlande enheten att 
använda sig av andra kriterier. 
 
Den juridiskt komplicerade frågan i Concordiamålet var om 
utvärderingskriterierna måste innebära en direkt ekonomisk fördel för den 
upphandlande enheten eller om det är tillräckligt att de uppställda 
kriterierna tillgodoser ett allmänintresse. I EG-domstolens tidigare praxis 
har det inte prövats vilka kriterier som medför det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Istället har det konstaterats att kriterier som medför 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör godtas samt att uppräkningen 
i direktivet endast är en exemplifiering. Någon bedömning av kriterierna 
som sådana har inte gjorts i tidigare praxis. 
 
Kommissionen var fast i uppfattningen att en upphandlande enhet endast 
kan använda sig av sådana kriterier som medför en ekonomisk fördel för 
den upphandlande enheten. Kommissionen grundade sin uppfattning på ett 
företagsekonomiskt synsätt.109  
 
EG-domstolen har däremot bedömde att både Concordias och 
kommissionens uppfattning gick längre än direktiven. Deras uppfattning 
innebar också en begränsning av den upphandlande enhetens frihet att själv 
välja sina utvärderingskriterier. 
 
Jan Erik Falk angav i sin kommentar till EG-domstolens dom att 
kommissionens och Concordias synsätt innebär att en konflikt med 
”principen om köparens rätt till sina egna preferenser, som är en av 
grundsatserna för marknadsekonomin”. Det är alltså en grundläggande 
princip att köparen själv väljer vilka kriterier denne vill använda för att 
värdera ett anbud.110  
 
Av domen framgår att EG-domstolen ansett att utvärderingskriterierna inte 
nödvändigtvis måste vara av ren ekonomisk art. Domstolen anför i punkt 55 
i domen: ”Det kan nämligen inte uteslutas att faktorer som inte är av rent 
ekonomisk art kan påverka ett anbuds värde för den upphandlande enheten.  
Denna iakttagelse styrks även av det faktum att kriteriet avseende anbudets 
                                                 
109 J E. Falk, Europarättslig tidskrift, nr 1, 2003, s. 149-154. 
110 J E. Falk, Europarättslig tidskrift, nr 1, 2003, s. 149-154. 
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estetiska förtjänster uttryckligen omnämns i ifrågavarande bestämmelse.” I 
domskälen hänvisade EG-domstolen också till integrationsprincipen i art. 6 i 
EG-fördraget. Denna princip innebär att miljöskyddskraven ska integreras i 
genomförandet av gemenskapens politik och verksamhet. Detta innebär att 
även på andra områden kan allmänintresset användas som grund för att 
uppställa olika utvärderingskriterier. Denna princip kan vara av väsentlig 
betydelse för frågan om sociala hänsyn. 
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5 Nya upphandlingsdirektiv 
Från och med den 30 april 2004 har medlemsstaterna 21 månader på sig att 
införliva de nya upphandlingsdirektiven i sin nationella lagstiftning. De nya 
upphandlingsdirektiven består av försörjningsdirektivet111 och det allmänna 
direktivet för byggentreprenader, varor och tjänster.112 
 
Ett av syftena med de nya upphandlingsdirektiven är att förenkla de tidigare 
direktiven, som har uppfattas som alltför detaljerade och svåra att tillämpa. 
Eftersom det länge har varit omstritt i vilken utsträckning som en 
upphandlande enhet kan ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling har ett 
annat syfte med direktiven varit att skapa en enhetlig rättstillämpning 
genom tydligare regler på området. Det är också mot bakgrund av den 
praxis som redovisats i avsnitt 4.4 samt den förändrade målsättning som 
skett inom EU, som en tydligare reglering har efterfrågats. 
 
Under arbetet med de nya upphandlingsdirektiven var Europaparlamentet 
positivt inställd till att använda sociala klausuler i upphandlingskontrakt. 
Men både rådet och kommissionen hade en mer restriktiv inställning till 
sociala hänsyn vilket resulterade i en kompromiss den 3 december 2003.113 
Det har också rått en oenighet om hur den praxis som EG-domstolen har 
arbetat fram ska tolkas och tillämpas. 
  
För att nå en uppgörelse blev det nödvändigt för Europaparlamentet och 
rådet och kommissionen att arbeta för en förlikning. Huvudfrågan var vilka 
kriterier den upphandlande enheten kan beakta vid tilldelningen av ett 
upphandlingskontrakt vid fastställandet av det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet. En av frågorna som skulle utredas var om det fanns ett utrymme 
för att beakta kriterier som avser att gynna allmänintresset eller om den 
upphandlande enheten var begränsad till att endast beakta kriterier som 
endast gynnar den upphandlande enheten. 
  
Rådet hade en negativ inställning till sociala hänsyn och menade att den 
upphandlande enheten endast får beakta sådana kriterier som gynnar den 
upphandlande enheten. Europaparlamentet var av en motsatt uppfattning. En 
förlikningskommitté tillsattes där den kompromiss som man nådde i princip 
innebar att rådets och kommissionens uppfattning kommit till uttryck i 
själva direktivtexten, medan Europaparlamentets uppfattning endast finns 
med i ingressen till direktivet. 

                                                 
111 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. 
112 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 
tjänster. 
113 EU & arbetsrätt, Nordiskt nyhetsbrev, nr 4, 2003. 
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5.1 Innehållet i de nya upphandlingsdirektiven 

Genom de nya upphandlingsdirektiven har fyra upphandlingsdirektiv ersatts 
av två. Inom den så kallade klassiska sektorn har varu-, tjänste-, och 
byggdirektiven sammanförts till ett gemensamt allmänt 
upphandlingsdirektiv. Det har också tillkommit ett nytt direktiv för 
försörjningssektorn, det så kallade försörjningsdirektivet. Till skillnad från 
tidigare omfattas telekommunikationssektorn inte av direktivet. Däremot är 
området för posttjänster ett nytt område som omfattas av 
försörjningsdirektivet. Sammanslagningen har även inneburit förändringar i 
syfte att göra direktiven mer lättlästa genom tydligare struktur och 
rubriksättning. 
 
I det nya direktivet för den klassiska sektorn finns det en möjlighet till en så 
kallad konkurrenspräglad dialog. Det innebär att i de fall där det inte är 
möjligt att i de tekniska specifikationerna ange vad som krävs för att 
tillgodose den upphandlande enhetens behov har leverantörerna en 
möjlighet att få kraven redovisade genom en konkurrenspräglad dialog. 
Liksom tidigare ska den upphandlande enheten ange i annonsen vilka behov 
den upphandlande enheten har samt vilka krav som ställs på leverantören. 
Först efter en eventuell konkurrenspräglad dialog kan den upphandlande 
enheten ta emot anbud och utvärdera dem. Det finns inget krav på att 
medlemsstaten ska införa en konkurrenspräglad dialog i den nationella 
lagstiftningen, utan det är frivilligt. 
 
Andra nyheter i de nya upphandlingsdirektiven är möjligheten till 
elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. Det är dock inte 
obligatoriskt för medlemsstaterna att föra in dessa nyheter i den nationella 
lagstiftningen. 
 
För svensk del har de nya direktiven varit av särskilt intresse för frågan om 
sociala hänsyn varit av särskild betydelse. I punkten 1 i ingressen till 
försörjningsdirektivet framgår det att direktivet bygger på EG-domstolens 
praxis främst avseende tilldelningskriterierna. Avsikten med direktivet är att 
tydliggöra i vilken utsträckning den upphandlande enheten kan ta hänsyn till 
det allmännas intresse avseende miljö och sociala frågor. En förutsättning är 
dock att det finns ett direkt samband med kontraktsföremålet samt att den 
upphandlande enheten handlar i enlighet med de grundläggande principerna 
i EG-fördraget.  
 
I punkten 55 i ingressen anges hur kontraktstilldelningen bör gå till. Det 
anges att den upphandlande enheten ska göra en objektiv bedömning och 
säkerställa principerna om öppenhet, likabehandling och icke-
diskriminering i syfte att nå en effektiv konkurrens. Av samma punkt 
framgår att tilldelning av ett kontrakt endast får grunda sig på det lägsta 
priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. För att garantera 
principen om likabehandling är det därför viktigt att leverantörerna 
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informeras om vilka kriterier den upphandlande enheten avser att använda 
vid bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
 
Vid fastställandet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör den 
upphandlande enheten välja det anbud som på bästa sätt motsvarar kraven 
på pris och kvalitet. Bedömningen ska göras objektivt och med 
likabehandling av leverantörerna. Först därefter kan den upphandlande 
enheten tillämpa ekonomiska och kvalitativa tilldelningskriterier som syftar 
till att tillgodose allmänhetens behov. De sociala kraven ska särskilt 
tillgodose behov hos missgynnade grupper som är användare av de varor 
och tjänster som upphandlingen avser. Härigenom skapas ett direkt samband 
mellan kontraktsföremålet och den genom det uppställda kravet gynnade 
målgruppen. 
 
I det allmänna direktivet i artikel 26 anges vilka villkor som får ställas för 
fullgörande av ett upphandlingskontrakt. Under förutsättning att villkoren är 
förenliga med gemenskapsrätten samt att de har angetts i annonsen eller i 
förfrågningsunderlaget finns det en möjlighet för den upphandlande enheten 
att ställa krav på miljöhänsyn eller sociala hänsyn.  
 

5.2 Regeringens kommittédirektiv 

En särskild utredare, det tidigare regeringsrådet Leif Lindstam, har fått i 
uppdrag att leda en utredning av hur de nya upphandlingsdirektiven ska 
implementeras i den svenska lagstiftningen.114 Uppdraget ska redovisas 
senast den 1 februari 2005. Utredningen syftar till att klargöra vilka 
ändringar i den nuvarande lagstiftningen som är nödvändiga och eventuellt 
om det finns andra åtgärder som behöver vidtas. I övrigt är utredaren fri att 
lämna egna förslag till utredningsarbetet. 
 
I kommittédirektivet konstateras att LOU har ändrats tio gånger sen 
ikraftträdandet 1994. Eftersom de nuvarande upphandlingsdirektiven har 
införlivats i svenska rätt genom LOU är det den lagen. 
 
Av kommittédirektivet framgår bland annat att under 1990-talet har frågan 
om Sveriges ratificering av ILO 94 utretts av den så kallade ILO-
kommittén. Resultatet av den utredningen var att Sverige skulle avvakta en 
ratificering av konventionen och istället följa utvecklingen i EU. Även om 
de nya direktiven visar ett tydligt resultat av hur utvecklingen gått, framgår 
det av kommittédirektivet att utredaren inte ska pröva en eventuell svensk 
ratificering av ILO 94. Av kommittédirektivet framgår att frågan om ILO 94 
ska utredas i ett tilläggsdirektiv. 
 
Vid sidan av de nödvändiga förändringar av den svenska lagstiftningen som 
följer av de nya upphandlingsdirektiven ska utredaren även lämna förslag 
till de områden som av direktiven inte är obligatoriska. De ickeobligatoriska 
                                                 
114 Dir. 2004:47, Finansdepartementet. 
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områdena är möjligheten till en konkurrenspräglad dialog samt möjligheten 
att tillämpa elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. 
 
En viktig del i utredarens uppdrag är att utreda den svenska huvudregeln om 
affärsmässighet. Tidigare utredningar har inte lämnat något förslag till 
ändring av huvudregeln. De nya upphandlingsdirektiven innehåller inte 
något krav på affärsmässighet utan den ekonomiska effektiviteten nås 
genom tillämpandet av grundläggande principer. Det är principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet som ska beaktas. 
Utredarens uppdrag består i att överväga om kravet på affärsmässighet ska 
ändras eller ersättas mot bakgrund av möjligheten i direktiven att ta sociala 
hänsyn. 
 
Dessutom ska utredaren följa den utveckling och förändring av den 
nationella lagstiftningen som sker i andra medlemsstater. Utredaren ska 
även samråda med berörda myndigheter och näringslivet för att göra en 
bedömning av vilka effekter de nya upphandlingsdirektiven kommer att få 
på berörda parter. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 1 juni 2005. 
 

5.3 Kommentarer till de nya direktiven 

I rådsarbetsgruppen i EU har Sverige arbetat för ökade möjligheter att ta 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Arbetet har syftat till att skapa en 
möjlighet för den upphandlande enheten att vid utvärderingen av anbud 
kunna ta hänsyn till faktorer som inte enbart medför en ekonomisk fördel 
för den upphandlande enheten. Sverige har också arbetat för att förändra 
kravet på ett direkt samband mellan den upphandlande enheten och 
kontraktsföremålet.115 Mot bakgrund av detta arbete finns det skäl att anta 
att Sverige är positivt inställd till de nya upphandlingsdirektiven som lämnar 
ett större utrymme för den upphandlande enheten att ta sociala hänsyn. 
 
Ruth Nielsen har en positiv inställning till de nya direktiven eftersom de 
medger ett större utrymme för att ta sociala hänsyn.116 Hon menar att de nya 
direktiven innebär ett viktigt steg mot en ökad integration av miljöhänsyn 
och sociala hänsyn i upphandlingsreglerna. 
 
Nielsen konstaterar också att genom de nya upphandlingsdirektiven kan 
sociala hänsyn vara ett accepterat villkor för att fullgöra ett 
upphandlingsavtal. Däremot anser Nielsen att omfattningen av att ta sociala 
hänsyn vid offentlig upphandling fortsätter att vara omstritt eftersom det 
inte anges några gränser i direktiven. 
 
Professor Niklas Bruun har en mer negativ inställning till de nya 
upphandlingsdirektiven och menar att resultatet är magert.117 Enligt Bruun 

                                                 
115 Prop. 2001/02:142, s. 23. 
116 R. Nielsen, EU & arbetsrätt, nr. 2, 2003. 
117 N. Bruun, EU & arbetsrätt, nr. 4, 2003. 
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är de nya direktiven ett resultat av en kompromiss mellan 
Europaparlamentets sträva att skapa ett större utrymme för sociala hänsyn, 
med kommissionen och rådet har visat på en mer restriktiv inställning. 
Resultatet blev att Europaparlamentets avsikter endast kommit till uttryck i 
ingressen till direktiven vilket vid en tolkningskonflikt får ger vika för 
direktivtexten. På grund av detta kommer de nya direktiven i praktiken inte 
att skapa ett större utrymme för den upphandlande enheten att ta sociala 
hänsyn. 
 
Även juristen Lena Maier ställer sig kritisk till de nya 
upphandlingsdirektiven och menar att de kan komma att begränsa 
möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.118 Enligt 
Maier bygger kommissionens sin uppfattning på Beentjes-domen och tolkar 
EG-domstolens utslag att sociala klausuler endast får förekomma i 
tillkommande kontraktsvillkor men inte vid utvärderingen av anbuden. 
Enligt Maier har kommissionen en bestämd uppfattning i kravet på direkt 
samband. Det måste finnas en direkt koppling mellan kontraktsföremålet 
och tilldelningsvillkoret. Därigenom saknas det möjligheter för den 
upphandlande enheten att ställa krav som medför samhällsekonomiska 
fördelar. 
 
Eftersom det normalt saknas ett direkt samband mellan sociala hänsyn och 
kontraktsföremålet kommer kravet på direkt samband, enligt Maier, att få en 
negativ inverkan på möjligheten att ta sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling. Varken i EG-domstolens praxis eller i de nuvarande 
upphandlingsdirektiven finns något uttryckligt krav på ett direkt samband 
mellan den upphandlande enhetens avtalsvillkor och kontraktsföremålet.  
 

                                                 
118 L. Maier, EU & arbetsrätt, nr. 4, 2000. 
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6 Analys 
Denna uppsats har syftat till att utreda frågan om sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling. Det är en fråga som är kontroversiell av flera skäl. 
Ett av skälen är att det allmänna har flera olika mål med sin verksamhet. 
 
Lagen om offentlig upphandling är utformad efter att tillgodose det 
allmännas ekonomiska mål. Grunden för all offentlig upphandling i Sverige 
är att den bedrivs affärsmässigt, det vill säga med utnyttjande av de 
möjligheter till konkurrens som finns. Modellen för den fria konkurrensen 
bygger på marknadsekonomiska principer som syftar till att ju mer 
konkurrensutsatt en verksamhet är desto lägre blir priset på de varor och 
tjänster som det allmänna upphandlar. Enligt lagen om offentlig 
upphandling har det allmänna en skyldighet att anta det anbud som erbjuder 
det lägsta priset eller bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Det 
allmänna har ett ansvar gentemot medborgarna att använda de skattemedel 
som är avsatta till offentlig upphandling på ett så ekonomiskt rationellt sätt 
som möjligt.  
 
Det allmännas medel är också avsatta för att förverkliga idén om ett 
välfärdssamhälle. Det finns en strävan att skapa hög sysselsättning, arbeta 
för en ökad jämställdhet mellan könen och att motverka att personer med 
utländsk bakgrund eller på grund av sin sexuella läggning eller handikapp 
blir diskriminerade på arbetsplatsen. Det allmänna arbetar också för att 
minska antalet sjukskrivna i samhället genom att bland annat ställa krav på 
en god arbetsmiljö och i övrigt skapa goda förutsättningar för bra 
arbetsvillkor för arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden. Genom 
inrättandet av olika myndigheter som arbetar med dessa frågor, däribland 
Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan, JämO, 
DO, HO och HomO avser man att uppnå de sociala och 
arbetsmarknadspolitiska målen. Samhällets kostnader för sjukskrivna och 
arbetslösa uppgår till många miljarder kronor varje år, varför det ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är eftersträvansvärt att så många som 
möjligt är sysselsatta i arbete. En hög sysselsättning medför även ökade 
skatteintäkter för staten, kommuner och landsting. 
 
Eftersom det allmänna har olika mål med sin verksamhet har frågan 
uppkommit om den offentliga upphandlingen kan användas som ett medel 
för att nå de arbetsmarknads och socialpolitiska mål som samhället har ställt 
upp.   
 
Genom utformningen av den svenska upphandlingslagstiftningen med ett 
oavkortat krav på affärsmässighet och ekonomisk effektivitet saknas det 
utrymme för de upphandlande enheterna att ta sociala hänsyn. Den praxis 
som finns från två kammarrätter visar entydigt att det i de aktuella fallen 
inte varit möjligt att ta sociala hänsyn. Det är först genom en förändrad 
politisk attityd i EU som frågan om sociala hänsyn åter har blivit aktuell. 
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Genom domar från EG-domstolen har de upphandlande enheterna givits 
tillstånd att ställa krav på sysselsättningspolitiska åtgärder under 
förutsättning att villkoren angivits i förfrågningsunderlaget samt att den 
upphandlande enheten i övrigt har respekterat innehållet i 
gemenskapsrätten. Denna rättsutveckling har resulterat i nya 
upphandlingsdirektiv vilket medfört krav på en översyn av den svenska 
lagstiftningen. En annan viktig orsak är att EU genom Amsterdamfördraget 
har utvecklats från en strikt handelsunion till att numera eftersträva olika 
sociala mål. 
 
En analys av frågan om sociala hänsyn förutsätter en utredning av 
begreppet. Det går inte att ge en enhetlig definition av dess innebörd utan 
det kan istället vara fråga om olika typer av villkor som den upphandlande 
enheten framställer i upphandlingsavtalet. Att det saknar en enhetlig 
definition skapar i sig ett problem eftersom det finns risk för godtycke och 
en osäker rättstillämpning. I debatten har det också framförts synpunkter på 
att det är närmast omöjligt för den upphandlande enheten att ha en 
uppfattning om vilka hänsynstaganden som är eftersträvansvärda. 
 
En form av sociala hänsyn är att en upphandlande enhet inför en särskild 
antidiskrimineringsklausul i upphandlingsavtalet. Avsikten är att leveran-
tören förbinder sig att följa den diskrimineringslagstiftning som finns och 
riskerar att uteslutas från framtida upphandlingar eller att avtalet hävs om 
inte klausulen efterlevs. Eftersom Sverige är medlem i EU riktar sig en 
upphandling till leverantörer i andra medlemsstater vilket medför problem 
att ställa krav på att leverantören ska efterleva den svenska diskriminerings-
lagstiftningen om varan produceras i ett annat land. Ett annat praktiskt 
problem är hur den ska upphandlande enheten ska övervaka att klausulen 
efterlevs. TCO har lämnat förslag om möjlighet till så kallade oannonserade 
inspektioner. En fördel med en antidiskrimineringsklausul är att arbetet mot 
diskriminering är angeläget samt att arbetet inte medför några betydande 
merkostnader för leverantören. Det finns med andra ord inga synbara 
negativa ekonomiska effekter med en antidiskrimineringsklausul. 
 
En annan form av sociala hänsyn är krav på att leverantören ska vara 
ansluten till ett kollektivavtal. Syftet är att de fackliga organisationerna får 
ökade möjligheter att bevaka de anställdas intressen och arbetsvillkor. 
Konkurrensen om ett upphandlingsavtal kan dessutom vara hård varför 
arbetsgivaren kan tvingas konkurrera genom att sänka de anställdas löner 
eller på annat sätt försämra anställningsvillkoren. Även om det finns 
uppenbara fördelar för de anställda med ett kollektivavtal är det mycket 
svårt för den upphandlande enheten att uppställa ett sådant villkor eftersom 
det står i strid med principen om den negativa föreningsfriheten. Som 
professor Niklas Bruun påpekar i sin utredning är alla former av 
kontraheringstvång eller avtalsplikt oförenliga med traditionen på den 
svenska marknaden. Intressant är Bruuns förslag till att arbetsgivaren 
tecknar ett hängavtal till kollektivavtalet eller att anställningsvillkoren 
regleras i ett särskilt avtal vid sidan av upphandlingsavtalet. I sådant fall kan 
olika villkor ställas utan att innehållet i upphandlingen påverkas. En 
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ytterligare lösning som Bruun pekar på är ett kontraktsvillkor i 
upphandlingsavtalet som anger att en lönenivå enligt gängse kollektivavtal 
ska tillämpas.  
 
En ytterligare form av sociala hänsyn är krav på sysselsättningspolitiska 
åtgärder där leverantören förbinder sig att anställa ett visst antal 
långtidsarbetslösa för att vinna upphandlingen. En fördel med denna form 
av sociala hänsyn är ökad sysselsättning och därmed minskad arbetslöshet. 
För en leverantör som saknar behov av nyanställning kan denna form av 
sociala hänsyn medföra problem eftersom det leder till ökade 
personalkostnader. Det kan också medföra en snedvriden konkurrens om 
endast leverantörer med behov av fler anställda kan delta i upphandlingen. 
Ett krav på nyanställningar tenderar att gynna de leverantörer som bedriver 
sin verksamhet inom en viss region. Eftersom den upphandlande enheten 
inte får diskriminera någon leverantör med annan nationell tillhörighet kan 
risken uppkomma att kravet på sysselsättning är oförenligt med EG-
fördraget. EG-domstolen var dock förhindrad att pröva denna fråga i målet 
mellan kommissionen och Frankrike eftersom kommissionen inte begärt 
någon prövning av de franska myndigheternas agerande med EG-fördraget. 
Av betydelse för frågan om krav på sysselsättningspolitiska åtgärder är EG-
domstolens dom i Beentjes-målet. EG-domstolen gav uttryck för att det 
fanns ett utrymme för att ställa krav på anställning av ett visst antal 
långtidsarbetslösa. I det aktuella fallet bedömde EG-domstolen att den 
nederländska myndighetens agerande var förenligt med reglerna om 
tjänsters fria rörlighet, den fria etableringsrätten och förbudet mot 
nationalitetsdiskriminering. 
 
Denna uppsats har bland annat visat att det är förändringarna i praxis och 
inom det socialpolitiska området i EU som är en viktig bidragande orsak till 
den förändrade attityden till frågan om sociala hänsyn. Eftersom den 
svenska upphandlingslagstiftningen är utformad på ett sådant sätt att det 
saknas möjligheter att ta sociala hänsyn har ett av syftena med uppsatsen 
varit att belysa de delar av LOU som är relevanta för frågan om sociala 
hänsyn. 
 
I huvudsak är de upphandlande enheterna förhindrade att ta sociala hänsyn 
på grund av huvudregeln om affärsmässighet. Frågan har därvid uppkommit 
om regeln ska tas bort eller om den bör ändras. Staffan Hansson fastslog i 
sin utredning att det inte går att inrymma sociala hänsyn i kravet på 
affärsmässighet, eftersom innebörden i begreppet endast är företags-
ekonomiska hänsyn. Vidare ansåg Hansson att ett borttagande av regeln inte 
skulle medföra någon praktisk förändring eftersom EG-rätten med stöd av 
upphandlingsdirektiven samt proportionalitetsprincipen utgör ett hinder mot 
att ta ovidkommande hänsyn. Det bör dock framhållas att Hansson gjorde 
sin bedömning mot bakgrund av de nuvarande upphandlingsdirektiven och 
inte de nya upphandlingsdirektiven som medger ett större utrymme för 
sociala hänsyn. Jag delar dock inte Hanssons uppfattning i den senare delen 
utan menar att EG-domstolens praxis har givit uttryck för motsatsen, 
nämligen att det finns ett utrymme i EG-rätten att ta sociala hänsyn. 
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Hansson pekar på en viktig effekt av att ta bort kravet på affärsmässighet, 
nämligen att den ekonomiska effektiviteten vid en offentlig upphandling 
skulle minska. I detta avseende delar jag Hanssons uppfattning och det kan 
uppstå allvarliga samhällsekonomiska problem om det inte finns krav på att 
den upphandlande enheten att agera på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. Eftersom det allmänna i Sverige upphandlar för mer än 400 
miljarder kronor om året saknas det utrymme för en alltför godtycklig 
tillämpning av reglerna.  
 
Enligt min uppfattning finns det olika alternativ som en lösning på 
problemet. Det kan vara lämpligt att ta bort kravet på affärsmässighet och 
ersätta det med olika principer som motsvaras av dem som finns i EG-
fördraget. Fördelen med denna lösning är att principerna skapar ett större 
utrymme för den upphandlande enheten att göra en egen bedömning av 
behovet av att ställa krav på sociala hänsyn. Kravet på affärsmässighet kan 
dessutom uppfattas som statiskt och alltför ensidigt, vilket mer allmänt 
hållna principer skulle motverka. Eftersom det fortfarande är angeläget med 
ekonomisk effektivitet av skattemedlen skulle principerna motverka ett 
alltför godtyckligt upphandlingsförfarande. Det kan därefter bli en fråga för 
förvaltningsdomstolarna att med utgångspunkt från principerna bedöma hur 
vidsträckta möjligheter till sociala hänsyn som bör finnas. För att begränsa 
möjligheten till godtycke bör det finnas riktlinjer eller förordningar som 
hjälper den upphandlande enheten att tillämpa och tolka bestämmelserna. 
Kravet på en likabehandling, ett objektivt förfarande och ett öppet 
upphandlingsförfarande kan, enligt min uppfattning, behållas med detta 
förslag.  
 
Ett annat alternativ är att man behåller kravet på affärsmässighet i LOU. 
Den förändring som istället bör ses över är kravet på ett direkt samband 
mellan den upphandlande enhetens villkor och kontraktsföremålet. Förbudet 
mot att ta ovidkommande hänsyn kan ersättas av möjligheten att ta sociala 
och miljömässiga hänsyn. En sådan lösning medför ett begränsat utrymme 
för de upphandlande enheterna att ta annan hänsyn som bedöms som 
ovidkommande. För att undvika oklarheter kan det vara lämpligt att 
precisera vilka typer av sociala hänsyn som en upphandlande enhet bör få 
ta. Att behålla kravet på affärsmässighet kan också bidra till att göra de 
upphandlande enheterna medvetna om kravet på ekonomisk effektivitet. Ett 
borttagande av kravet på direkt samband skulle medföra att den 
upphandlande enheten kan framställa villkor i upphandlingskontraktet som 
gynnar allmänintresset och inte den upphandlande enheten. 
 
En förutsättning för denna diskussion är dock att man är överens om att det 
är eftersträvansvärt att använda offentlig upphandling som ett medel att ta 
sociala hänsyn. Konkurrensverket framförde i propositionen 2001/02:142 att 
frågor om sociala hänsyn bör regleras i annan lagstiftning. Föreningen 
svenskt näringsliv ansåg att det primära syftet med upphandlingslagstift-
ningen är att fungera som en garanti för konkurrens på lika villkor. Vidare 
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ansågs det att möjligheten att ställa krav på sociala hänsyn skulle leda till en 
ökad rättsosäkerhet. 
 
Enligt min uppfattning finns det skäl att inte sammanblanda den offentliga 
upphandlingen med arbetet att nå olika arbetsmarknads- och socialpolitiska 
mål. Samtidigt visar exemplen i avsnitt 2.3 beträffande upphandling inom 
privat sektor att användningen av upphandling som påtryckningsmedel mot 
underleverantörer är mycket effektivt. Eftersom underleverantörerna liksom 
anbudsgivarna står i ett ekonomiskt beroendeförhållande till det multinatio-
nella företaget eller den upphandlande enheten innebär det i sig ett slöseri 
med resurser att inte använda denna möjlighet till påverkan som 
upphandlingen kan ge. Arbetet mot diskriminering av till exempel kvinnor 
eller invandrare är ett tidskrävande och det utgör i sig ett argument för att 
använda så effektiva medel som möjligt för att förändra de negativa 
attityderna.  
 
Till skillnad från diskrimineringslagstiftningen blir sociala villkor i ett 
upphandlingsavtal ett mer direkt instrument för att nå denna effekt. Det 
finns en möjlighet att företagen tar ett större socialt ansvar om det får 
negativa ekonomiska konsekvenser att inte följa innehållet i ett 
upphandlingsavtal. 
 
Ur juridisk synvinkel är frågan komplicerad. Lagen om offentlig 
upphandling bygger på grundläggande konkurrensrättsliga principer. Ju 
högre konkurrens en verksamhet utsätts för desto lägre blir priset på de 
varor och tjänster som det allmänna upphandlar.  
 
Arbetsrätten står i ett slags motsatsförhållande till konkurrensrätten. Enligt 
doktorand Per Norberg är det i grunden fråga om två oförenliga lagsystem, 
vilket han belyser i sin doktorsavhandling.119 Orsaken är enligt Norberg att 
konkurrensrätten bygger på rätten för den enskilda individen att producera 
varor och tjänster till ett marknadsmässigt pris. Det är alltså genom fri 
konkurrens på den fria marknaden som priset sätts. Arbetsrätten bygger 
istället på ett kollektivt synsätt där anställnings- och lönevillkor fastställs 
genom avtal oberoende vilken inställning den enskilde har till värderingen 
av sin arbetsinsats. Det arbetsrättsliga synsättet förutsätter en lojalitet 
gentemot kollektivet enligt Norberg.120 Genom kollektiva lösningar finns en 
avsikt att motverka att de anställda används i konkurrensen mellan olika 
företag. Särskilt angeläget är denna fråga för de grupper i samhället som 
bedöms som svagare såsom handikappade, äldre eller kvinnor med små 
barn. Genom ett kollektivt samarbete mellan de anställda är tanken att varje 
individ ska bli mindre sårbar och mindre beroende av sin arbetsgivare. Ett 
av syftena med ett kollektivavtal är att motverka att arbetsgivaren använder 
de anställda i konkurrensen med andra företag. 
 

                                                 
119 P. Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt, 2002, s. 17. 
120 Ibid. s. 17. 
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Frågan om sociala hänsyn är intressant ur ett nationalekonomiskt perspektiv. 
Motivet för det allmänna är att med bibehållen kvalitet sträva efter så låga 
kostnader som möjligt. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha högre 
kostnader för en tjänst eller produktionen av en vara än vad som är 
nödvändigt. På samma sätt som det inte är försvarbart att upphandla en vara 
eller tjänst till ett högre pris än nödvändigt är det heller inte ekonomiskt 
försvarbart att ha ett välfärdssamhälle som kostar mer än vad det ger. 
Problemet är att det är svårt att hitta en balans mellan kostnader och utgifter. 
 
En tänkbar negativ effekt av sociala hänsyn är att leverantörerna upplever 
att de offentliga upphandlingarna blir alltför kostsamma. Genom att de 
upphandlande enheterna får ställa fler krav på leverantörerna kan effekten 
bli att utbudet av leverantörerna minskar vilket i sin tur innebär en minskad 
konkurrens. Den naturliga effekten av en minskad konkurrens är högre 
priser. Mot bakgrund av det finns det skäl att överväga i vilken omfattning 
som de upphandlande enheterna ska kunna ställa villkor på leverantörerna 
att ta sociala hänsyn. Alltför höga krav på leverantörerna kan leda till en 
försämrad konkurrens vilket kan leda till ökade kostnader för samhället. 
 
Ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan det också finnas skäl att hävda 
motsatsen. Samhället kan vara överens om att det är eftersträvansvärt med 
sociala hänsyn. Även om man kan konstatera att varje enskild upphandling 
leder till högre kostnader i förhållande till de kostnader som finns idag med 
dagens upphandlingslagstiftning, finns möjligheten att samhället gör en 
välfärdsvinst på längre sikt. Om de sociala hänsynen medför att alltfler 
människor kan arbeta i en god arbetsmiljö, med acceptabla anställnings-
villkor kommer antalet bidragstagare att minska och samhällets 
skatteintäkter att öka. 
 
Uppsatsen behandlar frågan om sociala hänsyn ur ett EG-rättsligt 
perspektiv. Upphandlingsdirektiven har en direkt påverkan på innehållet i 
den svenska upphandlingslagstiftningen. De flesta lagstiftande organ inom 
EU tycks ha varit överens under lång tid om att det fanns ett behov att 
ersätta de nuvarande upphandlingsdirektiven. Ett av skälen har varit att de 
uppfattades som onödigt komplicerade och detaljerade. Ett annat skäl var 
behovet av att skapa en enhetlig rättstillämpning i frågan om sociala hänsyn 
vid offentlig upphandling. 
 
Uppsatsen har visat att de nya upphandlingsdirektiven är resultatet av en 
kompromiss mellan Europaparlamentet och rådet och kommissionen. 
Direktiven har fått kritik för att vara för magra till sitt innehåll vad gäller 
frågan om sociala hänsyn. Eftersom sociala hänsyn i huvudsak finns i 
direktivens ingress, men inte i direktivtexten kommer vid en eventuell 
lagkonflikt direktivtexten att få företräde. Samtidigt är det rimligt att anta att 
även om de nya upphandlingsdirektiven av många bedömare inte på ett 
tillräckligt sätt medger något utrymme för den upphandlande enheten att ta 
sociala hänsyn, kan det vara ett viktigt steg på vägen.  
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Enligt min uppfattning är de nya upphandlingsdirektiven av stor principiell 
betydelse. De är ett konkret resultat av den politiska inriktning som EU har 
valt att ta. Från att tidigare har varit en handelsunion med klara ekonomiska 
intressen, har unionen utvecklats till att även omfatta socialpolitiska frågor. 
Med stöd av den så kallade integrationsprincipen ska socialpolitiken 
integreras i allt gemenskapsrättsligt arbete. 
 
Frågan om sociala hänsyn är som denna uppsats har visat komplicerad i 
flera avseenden. Det beror inte minst på att den utgörs av politiska, juridiska 
och ekonomiska aspekter. Den svenska upphandlingslagstiftningen är, enligt 
min uppfattning, alltför statisk till sin utformning. En dynamisk lagstiftning 
skulle gynna samhället och skapa ett större utrymme för den enskilda 
enheten att göra en egen bedömning. Mot bakgrund av de nya 
upphandlingsdirektiven är min förhoppning att den svenska lagstiftningen 
förändras mot en öppning för sociala hänsyn inom den närmaste framtiden. 
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