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Sammanfattning 

I LOU regleras kommunala och statliga myndigheters anskaffningar av 

byggentreprenader, varor, tjänster och byggkoncessioner. Upphandlingsbestämmelserna 

har tillkommit för att säkerställa att invånarna får det bästa och det mesta för 

skattepengarna. LOU har sin grund i EU-rätten och EU:s upphandlingsdirektiv. 

Direktivet omfattar inte alla upphandlingar, exempelvis omfattas inte upphandlingar 

vars värde underskrider vissa belopp, så kallade tröskelvärden och upphandlingar av B-

tjänter, vilket avser upphandlingar av bland annat hälsovård, socialtjänst och 

undervisning. Sverige har dock valt att införa bestämmelser även för upphandlingar som 

inte omfattas av direktivet.  

 

I denna uppsats behandlas arbets- och anställningsvillkor i offentliga upphandlingar.   

Det har förekommit att upphandlande myndigheter har ställt krav i upphandlingar på att 

leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal. Sådana krav strider enligt praxis mot 

de grundläggande EU-rättsliga principerna. De grundläggande principerna för offentliga 

upphandlingar är principen om likabehandling, icke-diskrimineringsprincipen, principen 

om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. Dessa 

principer har sin grund i EU-rätten men har förts in i portalparagrafen i den svenska 

lagen och gäller därför även för upphandlingar som inte omfattas av direktivet.  

 

Trots att det strider mot gällande rätt att i offentliga upphandlingar kräva att 

leverantörerna ska ha tecknat kollektivavtal kan det vara förenligt med gällande rätt att 

ställa villkor på att leverantören ska tillämpa vissa specifika arbets- och 

anställningsvillkor.  I direktivet och i LOU finns det bestämmelser som reglerar vilka 

villkor som kan ställas i upphandlingens olika upphandlingskriterium. Kraven i en 

upphandling kan delas upp i kvalifikationskriterier, urvalskriterier, tekniska 

specifikationer, utförandevillkor och tilldelningskriterier. Krav omfattande sociala 

hänsyn kan ställas i vardera typen av upphandlingskriterium, men utrymmet för att 

ställa arbets- och anställningsvillkor varierar. I uppsatsen analyserar jag vilka arbets- 

och anställningsvillkor som kan och borde kunna ställas i offentlig upphandling utifrån 

de olika typerna av upphandlingskriterium. Även skillnaden avseende vilka arbets- och 

anställningsvillkor som kan ställas i upphandlingar som omfattas av direktivet 

respektive upphandlingar som inte omfattas av direktivet analyseras i denna uppsats. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har haft bestämmelser som reglerat den offentliga upphandlingen sedan 1800-

talet. Från början behandlade bestämmelserna mestadels upphandlingar av materiel för 

militären men år 1920 trädde den första upphandlingsförordningen i kraft, vilken även 

omfattade andra slags statliga upphandlingar. Anledningen till att 

upphandlingsbestämmelserna har tillkommit är att vid det offentligas anskaffningar 

behöver inga kostnadshänsyn tas på grund av att kostnaderna kan föras över på 

skattebetalarna genom att höja skatterna. Syftet bakom upphandlingsbestämmelserna är 

att säkerställa att invånarna får det bästa och mesta för skattepengarna. 1   

 

I Sverige regleras statliga och kommunala myndigheters anskaffning av 

byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner av lagen om offentlig 

upphandling2 (LOU), undantaget uppköp som omfattas av lagen om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster3.4 Genom införlivandet av den 

äldre LOU5, den 1 januari 1994, inleddes en ny fas inom upphandlingsrätten i och med 

att denna lag har sin grund i EU-rättens regler om offentlig upphandling. Anledningen 

till införlivandet av äldre LOU var att Sverige, genom EES-avtalet6, hade åtagit sig att 

införa regler motsvarande EU:s regler om den offentliga upphandlingen inom den inre 

marknaden, innefattande ett antal EU-direktiv.7  Den 1 januari 2008 trädde den 

nuvarande LOU i kraft vilken har sin huvudsakliga grund i Europaparlamentets och 

rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster8 (upphandlingsdirektivet).9  

 

                                                 
1
 Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF , 2010, s. 23. 

2
 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

3
 Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och p osttjänster.  

4
 LOU 1 kap. 2-3 §§. 

5
 Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.  

6
 Ekonomiska Europeiska Samarbetsområdet (EES) och EU hade upprättat ett avtal som förp liktigade 

medlemmarna av EES, däribland Sverige, att in föra och följa bestämmelserna i direktiven om offentlig 

upphandling, se Sundstrand, 2010, s. 24.  
7
 Prop. 1992/93:88, s. 1. 

8
 Direktiv 2004/18/EG. 

9
 Prop. 2006/07:128, s. 1.  
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Upphandlingsdirektivet är endast tillämpligt på upphandlingar som överskrider vissa 

angivna belopp, de så kallade tröskelvärdena. Upphandlingar som inte överstiger dessa 

tröskelvärden anses inte vara av gränsöverskridande intresse.  Upphandlingar av så 

kallade B-tjänster, omfattande bland annat hälsovård och socialtjänst, är undantagna 

från direktivet. Upphandlingar vars värde underskrider tröskelvärdena och 

upphandlingar av B-tjänster regleras endast av de nationella bestämmelserna som 

medlemsstaterna valt att själva införa. I Sverige är dessa upphandlingar reglerade i 15 

kap i LOU. I undantagsfall kan dock upphandlingar som understiger tröskelvärdena 

anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse, exempelvis när en vara eller tjänst ska 

levereras nära en landsgräns. I dessa fall omfattas därmed upphandlingen av 

bestämmelserna i EU-fördraget och av de EU-rättsliga principerna, men inte av 

upphandlingsdirektivet.10     

 

I upphandlingsdirektivet och i LOU finns det bestämmelser om vilka krav som får 

ställas i upphandlingen. Vilka krav som får ställas beror på vilken typ av 

upphandlingskriterier kraven avser. Upphandlingens kriterium kan delas in i 

kvalifikationskriterier, urvalskriterier, tekniska specifikationer, utförandevillkor och 

tilldelningskriterier. Kvalifikationskriterierna avser krav på leverantörernas 

ekonomiska, finansiella, tekniska och yrkesmässiga kapacitet samt grunder som kan 

leda till uteslutning av en leverantör. Utöver kvalificeringskraven får upphandlande 

myndighet ställa urvalskriterier vilket är krav på leverantören som kan utvärderas och 

poängsättas men som leverantörerna inte behöver uppfylla till fullo. I de tekniska 

specifikationerna ska kraven på varan, tjänsten eller entreprenaden som ska upphandlas 

ställas. Utförandevillkor är krav på hur kontraktet ska utföras. Vid tilldelningen av 

kontraktet får upphandlande myndighet välja mellan två olika tilldelningskriterium. 

Upphandlande myndighet kan antingen tilldela kontraktet till det anbud som är 

ekonomiskt mest fördelaktigt för den upphandlande myndigheten eller det anbudet som 

innehåller det lägsta priset, vilka är de två tilldelningskriterierna som får tillämpas. Vid 

bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga ska hänsyn tas till olika kriterier som är 

kopplade till kontraktsföremålet.  

   

                                                 
10

 Sundstrand, 2010, s. 50-52. 
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Portalparagrafen11 i LOU gäller för alla delar i upphandlingen. I portalparagrafen anges 

de EU-rättsliga principerna som styr den offentliga upphandlingen. Enligt paragrafen 

ska den upphandlande myndigheten behandla alla leverantörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt, upphandlingarna ska genomföras på ett öppet sätt och 

principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas vid 

upphandlingarna.     

 

I Sveriges riksdag har det vid flertal tillfällen diskuterats kring möjligheten att i 

offentlig upphandling ställa krav på att leverantörerna ska följa gällande kollektivavtal. 

Under år 2010 lämnades ett flertal motioner in vilka handlade om sociala villkor och 

kollektivavtal vid offentlig upphandling.12 Motivet bakom kravet på kollektivavtal är att 

alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika villkor för lika arbete och att arbe tsgivarna 

inte ska tillåtas dumpa löner och anställningsvillkor och därmed kunna ge lägre anbud 

vid en upphandling.13 Riksdagen avslog motionerna som hade behandlats av 

finansutskottet med anledning av att det inte är lämpligt att ta initiativ angående krav på 

kollektivavtal vid offentliga upphandlingar eftersom detta torde strida mot 

gemenskapsrätten.14 Samma vecka som riksdagen avslog motionerna som behandlats av 

finansutskottet antogs en motion som behandlats av Arbetsmarknadsutskottet. I den 

antagna motionen anges att LOU bör ändras så att krav på villkor i enlighet med 

kollektivavtal och krav avseende arbetsmiljöhänsyn ska kunna ställas vid offentlig 

upphandling. Motionen antogs trots regeringens avståndstagande. Motionen röstades 

igenom med röstsiffrorna 158 för och 156 mot.15 Att beakta, med anledning av att den 

svenska lagstiftningen kan komma att ändras, är EU-rättens företräde framför nationell 

rätt. EU-rättens företräde betyder att nationella regler som strider mot EU-rätten inte ska 

tillämpas.16  

 

                                                 
11

 LOU 1 kap 9 §. 
12

 se Motion 2010/11:Fi207, 2010/11:Fi208, 2010/11:Fi254 och 2010/11:A385.  
13

 Riksdagens protokoll 2010/11:69 7 §.  
14

 Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU29 Offentlig upphandling och Riksdagens protokoll 

2010/11:69 17 §.  
15 http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.373375/riksdagen-sager-ja-till-krav-pa-kollekt ivavtal, 2011-03-

13, kl 17:32. 
16

 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_sv.htm, 

2011-03-13 kl 17:32. 
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Att ställa krav på att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal strider enligt 

praxis mot de grundläggande EU-rättsliga principerna som även är angivna i LOU.17  

Konkurrensverket har i ett beslut angett att villkor, i en offentlig upphandling, att 

leverantörer som inte tecknat kollektivavtal ändå ska tillämpa motsvarande villkor som 

föreskrivs i kollektivavtalet också strider mot gällande rätt. 18  

 

Vissa specifika regleringar avseende arbets- och anställningsvillkor som föreskrivs i 

kollektivavtal kan fortfarande vara möjliga att ställa som villkor vid en offentlig 

upphandling även om upphandlande myndighet inte får ställa krav på att leverantören 

ska vara bunden av kollektivavtal. Enligt upphandlingsdirektivet kan vissa sociala krav, 

vilket skulle kunna omfatta arbets- och anställningsvillkor, ställas i upphandlingar. Det 

regleras dock inte specifikt, varken i upphandlingsdirektivet eller i LOU, vilka sociala 

krav som kan ställas och hur dessa krav kan ställas. I skälen till upphandlingsdirektivet 

anges att direktivet bygger på EU-domstolens praxis framförallt avseende tydliggörande 

av myndigheternas möjlighet att ta, bland annat, sociala hänsyn vid upphandlingar. De 

grundläggande förutsättningarna för att ställa sociala krav är att kraven är kopplade till 

kontraktsföremålet, att de inte ger myndigheten obegränsad valfrihet och att kraven 

uttryckligen anges samt att de överrensstämmer med de grund läggande principerna 

inom EU-rätten. De grundläggande principerna som avses är framförallt principerna om 

fri rörlighet för varor, etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster samt principerna 

om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

öppenhet.19  

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka arbets- och anställningsvillkor kan upphandlande myndighet vid en offentlig 

upphandling kräva att leverantörerna tillämpar? Föreligger det skillnader mellan vilka 

arbets- och anställningsvillkor som får ställas avseende upphandlingar som regleras av 

upphandlingsdirektivet och LOU respektive upphandlingar som endast regleras av 

LOU? Som vilken typ av upphandlingskriterium bör arbets- och anställningsvillkor 

ställas?  

                                                 
17

 Kammarrättens i Stockholm dom den 28 mars 1995 i mål nr 1713-1995.  
18

 Konkurrensverkets beslut den 15 april 2010 dnr 259/2009. 
19

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 1-2.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra och analysera vilka arbets- och 

anställningsvillkor som kan och borde kunna ställas i de olika typerna av 

upphandlingskriterier i offentliga upphandlingar.  

 

Uppsatsen vänder sig i första hand till personer som arbetar med offentlig upphandling 

men även till politiker och andra samhällsintresserade.  

 

1.4 Metod 

Jag kommer att utgå från de allmänna rättskällorna för att föra en diskussion om 

gällande rätt, de lege lata. Dock är en fullständig diskussion om de lege lata inte alltid 

möjlig att föra, på grund av att rättsläget i vissa fall fortfarande inte är klarlagt. I 

uppsatsen kommer EU-rätten och den nationella rätten att behandlas. Avseende EU-

rätten kommer fördrag, direktiv, praxis, kommissionens meddelanden och doktrin 

användas. Avseende den svenska rätten kommer lagar, förarbeten, praxis och doktrin 

användas. Mig veterligen finns inga domstolsavgöranden angående arbets- och 

anställningsvillkor vid offentlig upphandling från högsta instans, utan jag kommer att 

använda mig av avgöranden från Förvaltningsrätten (fram till den 15 februari 2010 

benämnd Länsrätten) och Kammarrätten. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över 

LOU och har i uppgift att särskilt uppmärksamma regelöverträdelser som är av större 

betydelse eller av principiellt intresse varpå även tillsynsbeslut från konkurrensverket 

kommer att beröras för att visa på konkurrensverkets syn.  

 

1.5 Avgränsning och benämningar 

I uppsatsen kommer endast de EU-rättsliga och nationella regler som berör 

frågeställningarna att behandlas. Jag har valt att utgå från offentlig upphandling av 

varor, tjänster eller byggentreprenader, men med anledning av att regleringen angående 

vilka arbets- och anställningsvillkor som kan ställas på leverantörerna i stora delar 

regleras på samma sätt vid offentlig upphandling inom försörjningssektorn, kan 

analysen i viss mån även vara aktuell för dessa upphandlingar.  
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ILO konventionen 94 angående arbetsklausuler i kontrakt, vari offentlig myndighet är 

part, kommer inte att behandlas i uppsatsen. Frågeställningen angående ILO 

konventionens förenlighet med EU-rätten har väckts men med anledning av att frågan 

tenderar att bli omfattande samt att Sverige inte har ratificerat konventionen har jag valt 

att inte vidare beröra frågan.   

 

Med arbets- och anställningsvillkor avses i denna uppsats villkor som ofta återfinns i 

kollektivavtal så som villkor angående minimilön, arbetstid, övertidsersättning, 

semester, ledighet, sjukfrånvaro samt arbetsmiljö innefattande säkerhet på arbetsplatsen. 

 

Benämningen EU kommer att användas i denna uppsats även för det som tidigare 

benämndes EG. EG upphörde att existera och ersattes av EU i samband med att 

Lissabonfördraget började gälla den 1 december 2009. Benämningen EU-domstolen 

kommer även att användas för det som tidigare benämndes EG-domstolen.  

 

1.6 Disposition 

Referensramen består av kapitel 2 till 4. För att kunna besvara frågeställningen i 

uppsatsen kommer jag först att redogöra för EU-rättens och LOU:s tillämplighet på 

olika typer av upphandling. Detta kommer att behandlas i kapitel 2.   I kapitel 3 kommer 

jag att redogöra för EU-rätten angående arbets- och anställningsvillkor vid offentlig 

upphandling, vari även utstationeringsdirektivet kommer att behandlas på grund av att 

det har verkningar även inom offentlig upphandling. Kapitel 4 kommer att behandla den 

svenska upphandlingsrätten angående arbets- och anställningsvillkor. Analysdelen 

utgörs av kapitel 5 och 6. I kapitel 5 kommer en analys som mera ingående behandlar 

vilka arbets- och anställningsvillkor som kan och bör kunna ställas i de olika typerna av 

upphandlingskriterium, avseende kvalifikationskriterier, urvalskriterier, tekniska 

specifikationer, utförandevillkor och tilldelningskriterier. I kapitlet kommer även 

skillnaderna mellan vilka krav som får ställas i upphandlingar som omfattas av 

upphandlingsdirektivet och LOU respektive upphandlingar som endast omfattas av 

LOU att åskådliggöras och analyseras. Uppsatsen avslutas med kapitel 6 innehållande 

mina slutliga kommentarer.  
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2. EU-rättens och LOU:s tillämplighet  

2.1. EU-rätten och direktivets tillämplighet 

Upphandlingsdirektivet är endast tillämpligt på upphandlingar överskridande vissa 

angivna tröskelvärden exklusive mervärdesskatt.20 Tröskelvärdena för varor och tjänster 

är 1 243 375 kronor (125 000 euro) för statliga myndigheter respektive 1 919 771 kr 

(193 000 euro) för övriga upphandlande myndigheter. För byggentreprenader är 

tröskelvärdet 48 193 215 kronor (4 845 000 euro).21  

 

Upphandlingar som understiger tröskelvärdena anses inte ha något gränsöverskridande 

intresse på grund av att dessa upphandlingar inte anses vara av intresse för leverantörer 

från andra medlemsstater. I undantagsfall kan dock upphandlingar som inte överskrider 

tröskelvärdena vara av gränsöverskridande intresse exempelvis när en vara eller tjänst 

ska levereras i närheten av en landsgräns och värdet av kontraktet är så pass högt att 

leverantörer från grannmedlemsstater kan anse att det är värt att vara med i 

upphandlingen. I dessa fall kan upphandlingen anses ha ett bestämt gränsöverskridande 

intresse vilket medför att dessa upphandlingar kommer att omfattas av bestämmelserna i 

EU:s fördrag och de EU-rättsliga principerna.22 EU-domstolen har angett att det är 

tillåtet att fastställa objektiva kriterier, för när det föreligger ett bestämt 

gränsöverskridande intresse, i nationella eller lokala bestämmelser. Det ska även vara 

möjligt att fastslå att ett gränsöverskridande intresse inte föreligger. Domstolen anser att 

det vid sådana bestämmelser är nödvändigt att ta hänsyn till att även kontrakt av ringa 

värde kan ha gränsöverskridande intresse på grund av att gränser i vissa fall går genom 

tättbebyggda områden som ligger i olika medlemsstater. Ett bestämt gränsöverskridande 

intresse kan anses föreligga även om det inte föreligger några sådana bestämmelser och 

vid tvister kan det vara upp till den nationella domstolen att avgöra om upphandlingarna 

har ett gränsöverskridande intresse.23 Sverige har inte infört några bestämmelser 

angående vilka upphandlingar som ska anses ha ett bestämt gränsöverskridande 

intresse.24 

                                                 
20

 Direktiv 2004/18/EG, art. 7.  
21

 Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling.  
22

 Sundstrand, 2010, s. 50- 51.  
23

 Mål C-147/06 och C-148/06, SECAP och Santorso, p. 21, 31 och 34. 
24

 Sundstrand, 2010, s. 51.   
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Vissa typer av upphandlingar är undantagna från upphandlingsdirektivet, exempelvis 

upphandlingar som omfattas av sekretess eller som kräver särskilda säkerhetsåtgärder 

och vissa upphandlingar som görs inom försvarsområdet.25 Vissa angivna 

tjänsteupphandlingar, de så kallade B-tjänsterna, omfattas endast delvis av direktivet.  

Vid upphandling av B-tjänster som överskrider tröskelvärdena ska bestämmelserna 

angående tekniska specifikationer samt bestämmelsen att skicka ett meddelande om 

resultatet av upphandlingen efter att kontraktet tilldelats tillämpas.26 Med B-tjänster 

avses bland annat hälsovård och socialtjänst, hotell- och restaurangtjänster, 

undervisning och yrkesutbildning och juridiska tjänster.27  

 

2.2. LOU:s tillämplighet 

EU:s direktiv måste genomföras i den nationella rättsordningen, alltså överföras till den 

nationella lagstiftningen. Direktiven överlåter i princip till medlemsstaterna att 

bestämma i vilken form och på vilket sätt implementeringen ska ske.28 

Implementeringen av upphandlingsdirektivet har i Sverige skett genom införandet av 

LOU.29 Därav följer att upphandlingar som omfattas av upphandlingsdirektivet även 

regleras av bestämmelserna i LOU.  

 

Sverige har valt att även införa bestämmelser för upphandlingar som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet. Upphandlingar som understiger tröskelvärdena, upphandlingar 

som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets 

säkerhet, vissa upphandlingar inom försvarsområdet samt upphandlingar av B-tjänster 

regleras av bestämmelserna i 15 kap LOU.30 Bestämmelserna i 15 kap LOU hänvisar i 

stora delar till bestämmelserna i de övriga kapitlen som gäller för upphandling som 

omfattas av upphandlingsdirektivet.   

 

                                                 
25

 Direktiv 2004/18/EG, art. 10 och 14.  
26

 Direktiv 2004/18/EG, art 21, se även art. 23 och 35.4.  
27

 LOU, Bilaga 3, Förteckning över tjänstekontrakt (B-t jänster). 
28

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warn ling-Nerep, Vogel, Finna rätt: juristens källmaterial och 

arbetsmetoder, 2008, s.62. 
29

 Prop. 2006/07:128, s. 1-2. 
30

 LOU 1 kap. 2 § 2 st.  
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Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar av varor, tjänster och 

byggentreprenader omfattas av LOU. Det finns dock ett antal upphandlingar som är 

undantagna, vilka anges i lagen. Bland annat är upphandling av teletjänster, 

upphandling enligt andra internationella regler, förvärv av fastigheter, upphandling av 

skiljemanna- eller förlikningsuppdrag, finansiella tjänster, anställningar, upphandling 

som tilldelas på grund av ensamrätt samt upphandling av kompletterande 

byggentreprenadkontrakt i samband med byggkoncessioner undantagna från lagen.31 

Dessa upphandlingar är även undantagna från tillämpningen av 

upphandlingsdirektivet.32 Att upphandlingarna är undantagna från LOU och 

upphandlingsdirektivet betyder att upphandlande myndigheter kan köpa dessa varor och 

tjänster utan konkurrensutsättning. Undantagna ska tolkas restriktivt.33       

 

Om värdet på en upphandling inte överstiger 15 % av tröskelvärdena får 

direktupphandling användas. Direktupphandling får även användas om det föreligger 

synnerliga skäl, vilket avser extraordinära händelser exempelvis synnerlig brådska som 

orsakats av omständigheter som inte kunnat förutses och som inte heller beror på den 

upphandlande myndigheten .34 En direktupphandling avser en upphandling utan krav på 

anbud av viss form.35 Upphandlingar som är av sådant lågt värde behöver alltså inte 

följa de detaljerade reglerna i LOU på grund av att kostnaderna för själva 

upphandlingen annars riskerar att överstiga värdet av det som ska upphandlas.36 

Direktupphandling innebär alltså ett upphandlingsförfarande utan krav på skriftligt 

förfrågningsunderlag, med möjlighet att ställa en direkt förfrågan till ett lämpligt antal 

leverantörer samt möjlighet att förhandla med en eller flera leverantörer om 

kontraktet.37 

 

 

 

                                                 
31

 LOU 1 kap. 4-8 §§. 
32

 Direktiv 2004/18/EG, art. 13-18. 
33

 Sundstrand, 2010, s. 53. 
34

 LOU 15 kap. 3 § samt Sveman, Lagen om o ffentlig upphandling inom den klassiska sektorn , 2009, s. 

83. 
35

 LOU 2 kap. 23 §.   
36

 Sundstrand, 2010, s. 53-54. 
37

 Sundstrand, 2010, s. 118.  
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3. EU-rättsliga bestämmelser och praxis av betydelse 

för arbets- och anställningsvillkor i offentlig upp-

handling 

3.1. EU:s fördrag 

EU arbetar för att upprätta en inre marknad och säkerställa dess funkt ion. Den inre 

marknaden innefattar de fyra friheterna, fri rörlighet för varor, personer, tjänster och 

kapital.38 Offentlig upphandling omfattas av kravet på respekt för principerna i 

fördraget, framförallt principen om fri rörlighet för varor, principen om 

etableringsfriheten och principen om rätten att tillhandahålla tjänster. Även 

bestämmelserna i upphandlingsdirektivet bör tolkas i överrensstämmelse med 

principerna om fri rörlighet och övriga bestämmelser i fördraget. 39 Kommissionen har 

angett att en åtgärd som hindrar företag från andra länder att delta i en upphandling inte 

bara skulle kunna strida mot upphandlingsdirektivet utan även mot etableringsfriheten 

och rätten att tillhandahålla tjänster.40  

 

3.1.1 Fri rörlighet för varor 

Den fria rörligheten för varor anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF). Däri anges att all handel med varor inom unionen omfattas av den fria 

rörligheten och att tullar på import och export samt alla avgifter med motsvarande 

verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna.41 Fri rörlighet för varor innebär 

även ett förbud mot kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande 

verkan.42 Med kvantitativa importrestriktioner avses kvoter för import antingen till 

kvantitet eller värde. ”Alla handelsregler antagna av medlemsstater som kan utgöra ett 

hinder, direkt eller indirekt faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen 

skall anses som åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa restriktioner.”43  

 

                                                 
38

 FEUF art. 26.1-26.2. 
39

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 2.  
40

 KOM (2001) 566 slutlig, 3.2.1.1. 
41

 FEUF art 28. 
42

 FEUF art. 34. 
43

 Mål C-8/74, Procureur du Roi mot Dassonville, p. 5.  
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Krav vid en offentlig upphandling kan omfattas av begreppet åtgärder med motsvarande 

verkan. Inom offentlig upphandling kan åtgärd med motsvarande verkan som 

kvantitativa importrestriktioner handla om en specifikation som är diskriminerande eller 

om en specifikation som, utan att vara diskriminerande, utgör ett hinder för handeln 

mellan medlemsstaterna. Det har ingen betydelse om upphandlingen skall genomföras 

som en varuupphandling, tjänsteupphandling eller entreprenadupphandling för 

tillämpningen av den fria rörligheten för varor, eftersom varor även kan ingå i tjänste- 

och entreprenadupphandlingar.44    

 

3.1.2 Etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla tjänster  

Etableringsfriheten innebär att det är förbjudet att hindra medborgare och företag från 

en medlemsstat från att fritt etablera sig i en annan medlemsstat. Förbudet omfattar även 

inskränkningar för att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag i ett annat land än där 

den ursprungliga etableringen skett. Friheten innebär en rätt att starta och utöva 

verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag.45  

 

Rätten att tillhandahålla tjänster innebär ett förbud för inskränkningar i rätten för 

medborgare som har etablerat sig i en medlemsstat från att tillhandahålla tjänster i en 

annan medlemsstat.46 Med tjänst avses prestationer som normalt utförs mot ersättning, i 

den mån de inte faller in under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital eller 

personer.47       

 

Enligt praxis ska all form av diskriminering på grund av nationalitet av ett tjänsteföretag 

som är etablerat i en annan medlemsstat avskaffas. Dessutom ska varje inskränkning 

avskaffas som innebär att tjänster som tillhandahålls av tjänsteföretag etablerade i en 

annan medlemsstat, där företaget lagligen utför liknande tjänster, förbjuds, hindras eller 

blir mindre attraktiva. Sådana hinder ska avskaffas även om de är tillämpliga på både 

inhemska tjänsteföretag som tjänsteföretag från andra medlemsstater utan åtskillnad. 48 

                                                 
44

 Falk, Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling , 2004, s. 17. 
45

 FEUF art. 49 och 54. 
46

 FEUF art. 56. 
47

 FEUF art. 57. 
48

 Förenade målen C-369/96 Jean-Claude Arblade och Arblade & Fils SARL och C-376/96 Bernard 

Leloup, Serge Leloup och Sofrage SARL, p 33.  

 



 

 18 

 

3.1.3 Rättfärdigande 

Hinder för de fria rörligheterna kan rättfärdigas genom den så kallade ”rule of reason”- 

doktrinen. En bestämmelse som hindrar friheterna kan godtas om bestämmelsen är 

tillämplig på ett icke-diskriminerade sätt. Detta torde innebära att öppet diskriminerande 

bestämmelser inte kan godtas. Bestämmelsen ska även motiveras med hänsyn till ett 

trängande allmänintresse samt vara ägnad att säkerställa förverkligandet av det 

allmänintresse som eftersträvas. Bestämmelsen får dessutom inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå målsättningen.49 Skydd för arbetstagare är ett tvingande 

hänsyn till allmänintresse som godtagits av EU-domstolen. Däremot godtas inte rent 

administrativa hänsyn, men de tvingande hänsyn till allmänintresset som rättfärdigar de 

materiella bestämmelserna i en reglering kan även rättfärdiga administrativa krav som 

är nödvändiga för att säkerställa att de materiella reglerna iakttas.50   

 

3.1.4. Sociala aspekter  

Utöver att upprätta en inre marknad anges i fördraget att EU har som mål att verka för 

en hållbar utveckling i Europa som bland annat bygger på en social marknadsekonomi 

där sociala framsteg eftersträvas och som ska främja social rättvisa och socialt skydd.51  

I fördragen finns ett antal artiklar som betonar de sociala aspekterna. I fördragen anges 

att unionen ska erkänna de rättigheter och principer som fastställts i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna52 samt att stadgan ska ha samma 

rättsliga värden som fördragen.53  I stadgans fjärde avdelning anges ett flertal sociala 

rättigheter, bland annat rättvisa, säkra och värdiga arbetsförhållanden innefattande 

maximal arbetstid, årlig betald semester och rätten till social trygghet och sociala 

förmåner, exempelvis skydd vid sjukdom.54 Betoningen av sociala aspekter i fördragen 

                                                                                                                                               
 
49

 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano , 

p.37. se även Horspool, Humphreys, European Union Law, 2006, s. 441.  
50

 Förenade målen C-369/96 Jean-Claude Arblade och Arblade & Fils SARL och C-376/96 Bernard 

Leloup, Serge Leloup och Sofrage SARL, p 36-38.  
51

 FEU art. 3.3.  
52

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2007 i St rasbourg . 
53

 FEU art. 6.  
54

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2007 i St rasbourg, 

art 31, 34. 
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talar för att EU ska ha en liberal syn på möjligheterna att väga in socialpolitiska hänsyn 

vid en offentlig upphandling.55 

 

Kommissionen uttalade i ett meddelande från 1998 att det finns flera möjligheter att ta 

arbetsmarknads- eller socialpolitiska hänsyn vid offentlig upphandling och att offentliga 

upphandlingar kan vara ett viktigt medel för att påverka ekonomiska aktörers agerande. 

Därmed kan upphandlande myndigheter verkställa vissa delar av sina arbetsmarknads- 

eller socialpolitiska mål, exempelvis i fråga om anställningsskydd och arbetsvillkor, 

genom upphandlingar.56  

 

3.2. EU-rättsliga principer 

Det finns ett antal EU-rättsliga principer som är av betydelse för förståelsen och 

tillämpningen av EU-rätten. Vissa principer har införts i fördragen medan andra 

principer har utvecklats genom EU-domstolens praxis.57 Rättsprinciperna är vägledande 

för tillämpningen av upphandlingsdirektivet och EU-domstolen har tolkat och utvecklat 

principerna. De EU-rättsliga principerna som är av störst betydelse vid offentlig 

upphandling är principen om likabehandling, principen om icke-diskriminering, 

principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen samt 

öppenhetsprincipen.58 I upphandlingsdirektivet anges att de ovan angivna principerna 

måste respekteras vid offentlig upphandling samt att bestämmelserna i direktivet ska 

tolkas i enlighet med dessa principer.59  

  

3.2.1. Likabehandling  

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges 

samma möjligheter. Detta innebär bland annat att alla leverantörer ska få samma 

information. T.ex. om den upphandlande myndigheten förtydligar en punkt i 

förfrågningsunderlaget gentemot en leverantör så måste den upphandlande myndigheten 

ge samma förtydligande till de övriga leverantörerna. Kraven på leverantörerna och 

produkterna som upphandlingen avser ska upprätthållas och förfaranden ska tillämpas 

                                                 
55

 Se Ahlberg, Bruun, Upphandling och arbete i EU, 2010, s. 111-118. 
56

 KOM (98) 143 slutlig, s. 28-29. 
57

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warn ling-Nerep, Vogel, 2008, s. 63.  
58

 Sundstrand, 2010, s. 32.  
59

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 2.  



 

 20 

på samma sätt mot alla leverantörer som deltar i upphandlingen. 60 För att likabehandling 

ska kunna garanteras bör kriterierna vid en offentlig upphandling göra det möjligt att 

jämföra och bedöma anbuden på ett objektivt sätt.61 Enligt praxis är det oförenligt med 

principen om likabehandling att upphandlande myndighet för förhandling med utvald 

leverantör utifrån ett anbud som inte är förenligt med kontraktshandlingarna. I ett mål 

från EU-domstolen tillät den upphandlande myndigheten den utvalda leverantören att 

tillämpa en annan beräkningsgrund än den som angavs i kontraktsunderlaget. De övriga 

leverantörerna fick inte del av möjligheten att tillämpa denna avvikande 

beräkningsgrund vilket EU-domstolen bedömde strida mot principen om 

likabehandling. 62 

 

3.2.2. Icke-diskriminering  

Förbud mot diskriminering finns intaget i FEUF. Däri föreskrivs att all diskriminering 

på grund av nationalitet ska vara förbjuden. 63 I upphandlingsdirektivet anges att icke-

diskrimineringsprincipen ska följas, men någon definition av icke-

diskrimineringsprincipen anges inte.  Av praxis från EU-domstolen framgår att 

upphandlande myndighet inte får ställa krav som gynnar leverantörer som kommer från 

en viss ort eller visst område eftersom det kan ha diskriminerande inverkan.64 Icke-

diskrimineringsprincipen innebär även en skyldighet att lämna insyn så att principen 

kan försäkras. EU-domstolen har angett att förbudet mot diskriminering på grund av 

nationalitet inte ska tillämpas restriktivt.65 Exempelvis kan krav på ovidkommande 

korta leveranstider vara indirekt diskriminerande och därmed strida mot icke-

diskrimineringsprincipen om kravet utesluter leverantörer från andra medlemsstater. Ett 

annat exempel på krav som strider mot icke-diskrimineringsprincipen är krav på att mat 

ska vara närodlad.66     

 

                                                 
60

 Falk, Pedersen, 2004, s. 27.  
61

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 46.  
62

 Mål C-243/89 Europeiska gemenskapernas kommission mot kungariket Danmark se även Falk, 

Pedersen, 2004, s. 27. 
63

 FEUF art 18.  
64

 Se Mål C-31/87 Gebroeders Beentjes BV mot Nederländska staten och Mål C-243/89, Europeiska 

gemenskapernas kommission mot kungariket.  
65

 Mål C-275/98 Unitron Scandinavia A/S och 3-S A/S, Danske Svineproducenters Serviceselskab mot 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, p. 31.  
66

 Falk, Pedersen, 2004, s. 26. 
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3.2.3. Ömsesidigt erkännande  

Principen om ömsesidigt erkännande har införlivats i tjänstedirektivet. I 

tjänstedirektivet anges att om krav på intyg eller annan dokumentation krävs som 

bevisning, om att visst krav är uppfyllt, så ska dokument från en annan medlemsstat 

som tjänar likvärdigt syfte eller enligt vilket det framgår att det berörda kravet är 

uppfyllt godtas som bevisning. Medlemsstaterna får inte kräva att dokumentet från en 

annan medlemsstat ska vara ett original, en bestyrkt kopia eller en auktoriserad 

översättning. I tjänstedirektivet anges dock att detta inte gäller krav på dokumentation 

enligt vissa artiklar i upphandlingsdirektivet. 67 Enligt de artiklarna ska intyg och 

dokumentation från annan medlemsstat godkännas som bevisning men det finns inget 

förbud mot att kräva att dokumentationen är ett original, en bestyrkt kopia eller 

auktoriserad kopia.68 Vid offentlig upphandling måste principen om ömsesidigt 

erkännande respekteras vilket betyder att när det vid offentlig upphandling krävs bevis 

om att leverantören uppfyller vissa krav ska bland annat testrapporter, 

yrkesutbildningar, certifikat som upprättats i andra EU-länder godtas.69    

 

3.2.4. Proportionalitet  

Proportionalitetsprincipen är införd i Fördraget om Europeiska Unionen (FEU). I FEU 

anges att EU:s åtgärder till innehåll och form inte ska gå utöver vad som är nödvändigt 

för att uppnå målen i fördragen.70 Vid offentlig upphandling innebär 

proportionalitetsprincipen att den upphandlande myndigheten inte får ställa andra eller 

högre krav, framförallt på leverantören, än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet 

med kravet.71 Proportionalitetsprincipen kan anses utgöras av tre kriterier. Det första 

kriteriet är att kravet ska vara lämpligt och effektivt för att uppnå det eftersträvade 

syftet. Andra kriteriet är att det eftersträvade syftet inte ska kunna nås genom ett mindre 

ingripande krav. Det sista och tredje kriteriet är att syftet och det bakomliggande 

intresset av kravet ska överväga de negativa effekterna av kravet.72  

 

                                                 
67

 Direktiv 2006/123/EG, art. 5.3 och 5.4.  
68

 Direktiv 2004/18/EG, art. 45.3, 46, 49 och 50.  
69

 Falk, Pedersen, 2004, s. 28.  
70

 FEU art. 5.4. 
71

 Falk, Pedersen, 2004, s 27. 
72

 Se Sveman, 2009, s. 21-22. 



 

 22 

Ett krav på att en vara ska vara miljömärkt anses strida mot proportionalitetsprincipen, 

eftersom varor som tillverkats på samma sätt och som har samma miljöegenskaper men 

som inte är miljömärkta utesluts från upphandlingen. Målet går istället att nå på ett 

mindre ingripande sätt, genom att till exempel ange vilka miljöegenskaper som varan 

ska ha.73   

 

För att proportionalitetsprincipen ska vara uppfylld krävs det att kraven som ställs vid 

upphandlingen har koppling till det som ska upphandlas. Krav på leverantören ska 

därför endast avse den del av leverantörens verksamhet som omfattas av det som ska 

upphandlas. Regeringen anser att ett mer svepande skäl kan stå i strid med 

proportionalitetsprincipen, på grund av att ett sådant krav inte har tillräcklig koppling 

till det som upphandlats.74  

 

3.2.5. Öppenhetsprincipen 

Öppenhetsprincipen, även kallad för principen om transparens, innebär att upphandling 

ska ske på ett öppet och förutsebart sätt. Detta betyder att den upphandlande  

myndigheten ska lämna information om upphandlingen. Förfrågningsunderlaget ska 

vara tydligt och klart samt innehålla samtliga krav som ställs vid upphandlingen.75 Vid 

offentlig upphandling ska förfrågningsunderlaget vara upprättat på ett uttömmande sätt 

innan upphandlingsförfarandet inleds och får inte ändras därefter. 76 Detta innebär att 

krav som inte angetts i förfrågningsunderlaget inte får beaktas vid tilldelningen av 

kontraktet. 

 

EU-domstolen har angett att lön som framkommer först efter förhandlingar mellan 

leverantören och arbetstagarorganisationer inte är tillräckligt preciserad eller tillgänglig, 

varpå det blir orimligt svårt för leverantörerna att få kännedom om de skyldigheter som 

åligger leverantörerna avseende vilken lön som ska tillämpas. 77 Därmed borde det strida 

mot principen om öppenhet att ställa krav i en upphandling om att leverantören ska  

                                                 
73

 Se direkt iv 2004/18/EG, art 23.6.  
74

 Prop. 2006/07:128, s. 200. 
75

 Sveman, 2009, s. 20. 
76

 Mål C-278/01 Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien, p 53.  
77

 Mål C-341/05 Laval, p. 110. 
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tillämpa den minimilön som framkommer efter en senare förhandling med 

arbetstagarorganisationer. 

   

3.3. EU-direktivet  

Syftet med direktiven inom området för offentlig upphandling är att åstadkomma en 

öppen och konkurrensutsatt upphandlingsmarknad för alla betydande offentliga 

sektorer inom EU och säkerställa att inga oberättigade hänsyn tas i offentliga 

upphandlingar som kan omfatta handel mellan medlemsstaterna. EU ansåg inte att 

fördragets bestämmelser om de fria rörligheterna var tillräckliga för att se till att den 

offentliga upphandlingen sköttes på ett korrekt sätt.78 Upphandlingsdirektivet är 

antaget med beaktande av artiklarna som reglerar utfärdandet av direktiv med 

anledning av ömsesidigt erkännande vid etableringsfriheten och vid friheten att 

tillhandahålla tjänster samt utfärdandet av direktiv i syfte att harmonisera den inre 

marknaden.79 

 

3.3.1. Arbets- och anställningsvillkor  

Det finns inga särskilda bestämmelser i upphandlingsdirektivet avseende hur och vilka 

arbets- och anställningsvillkor som kan ställas vid offentlig upphandling. I direktivet 

anges att sociala hänsyn, vilket kan anses innefatta arbets- och anställningsvillkor, kan 

tas vid upphandlingar under vissa förutsättningar. I upphandlingsdirektivet anges att 

direktivet bygger på EU-domstolens praxis som tydliggör upphandlande myndighetens 

möjligheter att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingar, framförallt som 

tilldelningskriterier. En förutsättning för att ställa sociala krav är dock att kraven är 

kopplade till kontraktsföremålet, att de inte ger den upphandlande myndigheten 

obegränsad valfrihet, att kriterierna uttryckligen anges och att kriterierna 

överrensstämmer med principen om fri rörlighet för varor, principen om 

etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer 

som följer av dessa. Principerna som följer av friheterna är bland annat principen om 

                                                 
78

 Sundstrand, 2010, s. 33. 
79

 Direktiv 2004/18/EG, se även  FEUF, art. 53, 62 och 114, t idigare art 47.2, 55 och 95 i fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
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likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

öppenhet.80   

 

Utförandet av ett upphandlingskontrakt ska ske i överensstämmelse med samtliga 

relevanta nationella, internationella och EU-rättsliga standarder, lagar, föreskrifter och 

övriga förpliktelser som är bindande inom det sociala området.81 I ingressen till 

upphandlingsdirektivet behandlas arbetarskydd och anställningsvillkor. 

Beaktandemeningen 34 i direktivet lyder som följer: 

 

”Gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande anställningsvillkor och 

arbetarskydd, på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid 

fullgörandet av ett offentligt kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen 

av dem överensstämmer med gemenskapsrätten. För gränsöverskridande 

verksamhet, när arbetstagare i en medlemsstat utför tjänster i en annan 

medlemsstat i samband med fullgörandet av ett offentligt kontrakt, fastställs i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster de 

minimivillkor som måste uppfyllas i värdlandet gentemot de utstationerade 

arbetstagarna. Om det i nationell rätt ingår bestämmelser i detta avseende, kan 

det om dessa förpliktelser inte uppfylls betraktas som ett allvarligt fel eller som 

ett brott mot den ekonomiska aktörens yrkesetik, som kan medföra att den 

ekonomiska aktören utesluts från det offentliga upphandlingsförfarandet.”82 

 

I direktivet anges att upphandlande myndigheterna får ange hos vilka organ 

leverantörerna kan få relevanta uppgifter om vilka bestämmelser avseende arbetarskydd 

och arbetsvillkor som gäller på den plats där entreprenaden eller tjänsten ska utföras och 

som ska gälla under utförandet av kontraktet. Medlemstaterna får även ålägga 

upphandlande myndigheter att tillhandahålla sådan information. Om sådan information 

tillhandahålls i upphandlingsförfarandet ska den upphandlande myndigheten kräva att 

leverantörerna har beaktat bestämmelserna om arbetarskydd och arbetsvillkor vid 

                                                 
80

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 1 och 2.   
81

 KOM (2001) 566 slutlig, s 20.  
82

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 34.  
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utformningen av sina anbud.83 Om en leverantör inte tagit hänsyn till arbets- och 

anställningsvillkoren som angivits i förfrågningsunderlaget kan inte leverantören anses 

ha uppfyllt kraven och kan därmed inte tilldelas kontraktet.84 Om upphandlande 

myndigheten lämnar information om bestämmelserna avseende arbetarskydd och 

anställningsvillkor kan leverantörerna därmed uteslutas från upphandlingen redan vid 

anbudsutvärderingen för att de inte beaktat arbetarskydds- och 

anställningsbestämmelserna vid utformandet av anbudet. Om information om vilka 

arbetarskydds- och anställningsvillkor som är gällande inte ges vid upphandlingen ställs 

det högre krav för att utesluta leverantörer som inte uppfyller dessa villkor. I dessa fall 

krävs det att överträdelserna av bestämmelserna anses vara ett allvarligt fel eller ett brott 

mot yrkesetiken för att leverantören ska kunna uteslutas från upphandlingen.85 Därmed 

kan det vara svårare att utesluta leverantörer som inte tagit hänsyn till arbetarskydds- 

och anställningsbestämmelserna om ingen information om dessa lämnats eftersom det 

måste visas att leverantören begått ett allvarligt fel eller ett brott mot yrkesetiken.    

 

3.4. Utstationeringsdirektivet  

Europaparlamentets och rådets direktiv (96/71/EG) av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(utstationeringsdirektivet) har särskild relevans vid offentlig upphandling.  

Utstationeringsdirektivet har till syfte att förena de grundläggande friheterna i fördragen 

med skyddet för arbetstagare och att ge större rätts lig säkerhet åt företagen som 

tillhandahåller tjänster och de utstationerade arbetstagarna. 86 Med utstationerade 

arbetstagare avses varje arbetstagare som vanligtvis arbetar i en medlemsstat men som 

under en begränsad tid utför tjänster i en annan medlemsstat.87 Av 

utstationeringsdirektivet framgår att medlemsstaterna ska fastställa tvingande 

minimiskyddsregler angående arbets- och anställningsvillkor inom vissa angivna 

områden. Dessa minimiskyddsregler ska inte hindra att arbets- och anställningsvillkor 

som är förmånligare för arbetstagarna tillämpas.88 I upphandlingsdirektivet anges att vid 

utstationering av arbetstagare vid fullgörandet av ett offentligt kontrakt ska de 

                                                 
83

 Direktiv 2004/18/EG, art. 27. 
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 KOM (2001) 566 slutlig, s. 20-21. 
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 Direktiv 2004/18/EG, art. 45.2.  
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 KOM (2001) 566 slutlig, s. 23. 
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 Direktiv 96/71/EG, art. 2.1.  
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 Direktiv 96/71/EG, art. 3.1 och 3.7.  
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minimivillkor som fastställs i utstationeringsdirektivet uppfyllas i värdlandet (landet 

vari tjänsten utförs) gentemot de utstationerade arbetstagarna.89 Upphandlingsdirektivet 

och utstationeringsdirektivet ger även möjlighet för upphandlande myndighet att 

säkerställa att samma arbets- och anställningsregler gäller för alla leverantörer och att  

klarlägga vilka arbets- och anställningsvillkor som ska beaktas vid utarbetandet av 

anbuden.90  

 

3.4.1. Arbets- och anställningsvillkor som ska garanteras 

utstationerade arbetstagare 

Skyddsnivån som ska garanteras de utstationerade arbetstagarna är i princ ip begränsade 

till minimiskyddsnivån avseende vissa områden angivna i utstationeringsdirektivet, 

vilka utgör den så kallade hårda kärnan. Den hårda kärnan omfattar  

 Längsta arbetstid och kortaste vilotid 

 Minsta antal semesterdagar per år 

 Minimilön, inbegripet övertidsersättning 

 Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för 

uthyrning av arbetskraft 

 Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen 

 Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida 

kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga 

 Likabehandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-

diskriminerande behandling.91 

 

EU-domstolen har vid ett flertal avgöranden tydliggjort att det av 

utstationeringsdirektivet inte följer en rätt för medlemsstaterna att vid tillhandahållande 

av tjänster inom deras territorium kräva att leverantörerna tillämpar arbets- och 

anställningsvillkor som går utöver de tvingande minimiskyddsreglerna.  Skyddsnivå för 

utstationerade arbetstagare är i princip begränsad till den hårda kärnan.92    

 

                                                 
89

 Direktiv 2004/18/EG, beaktandemening 34.  
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 KOM (2001) 566 slutlig, s. 23. 
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 Direktiv 96/71/EG, art 3.1.  
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 se Mål C-341/05 Laval un Partneri LDT mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, p. 80-81. och mål 

C-346/06 Dirk Rüffert mot Land Niedersachen, p. 33-34. 
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3.4.2. Allmängiltiga kollektivavtal 

De minimiskyddsregler avseende den hårda kärnan som medlemsstaterna får kräva att 

företag, som utstationerar arbetstagare inom medlemsstatens territorium, ska tillämpa 

ska vara fastställda i bestämmelser i lagar eller andra författningar och/eller i 

kollektivavtal eller skiljedomar som har förklarats ha allmän giltighet. 93 

 

I utstationeringsdirektivet anges att kollektivavtal som förklarats allmängiltiga menas 

sådana kollektivavtal som alla företag, inom den aktuella sektorn eller arbetet och det 

aktuella geografiska området, ska tillämpa. Om medlemsstaterna inte har ett system för 

att förklara kollektivavtal allmängiltiga kan dessa stater ”om de så beslutar” utgå från 

två olika typer av kollektivavtal som enligt utstationeringsdirektivet kan anses ha allmän 

giltighet. De typer av kollektivavtal som medlemsstaterna kan utgå ifrån är  

 Kollektivavtal ”som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella 

sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området, 

och/ eller” 

 ”Kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det 

nationella territoriet”  

I direktivet anges även att det vid tillämpningen av kollektivavtalsvillkoren krävs att 

företag från andra medlemsstater, som utstationerar arbetstagare, behandlas på samma 

sätt som nationella företag som befinner sig i en likartad situation.  94  

 

Medlemsstater som har ett system för att förklara kollektivavtal allmängiltiga har inte 

möjlighet att utgå från de andra typerna av kollektivavtal för att fastställa 

minimiskyddsbestämmelser vid utstationering av arbetstagare. 95 Av praxis från EU-

domstolen framgår det att medlemsstaterna inte, med stöd av utstationeringsdirektivet, 

kan kräva att företag från andra medlemsstater ska tillämpa villkor som gäller enligt ett 

kollektivavtal som inte anses ha allmängiltighet.96  
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 Direktiv 96/71/EG, art. 3.8. 
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 Mål C-346/06 Dirk Rüffert  mot Land Niedersachen, p. 27.  
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 28 

3.4.3. Ordre public 

Utöver minimiskyddsreglerna på områdena som omfattas av den hårda kärnan kan 

medlemsstaterna ålägga leverantörer arbets- och anställningsvillkor som rör ordre 

public om dessa åläggs på samma villkor för nationella företag som för företag från 

andra medlemsstater.97 Kommissionen lämnade ett meddelande angående 

genomförandet av utstationeringsdirektivet vari det anges att bestämmelser som rör 

ordre public, enligt den expertgrupp som förberedde införlivandet av direktivet, anses 

omfatta bestämmelser om grundläggande rättigheter och friheter som fastställs i 

medlemsstatens lagstiftning eller i internationell rätt. Som exempel anges 

föreningsfrihet och förhandlingsrätt, förbud mot tvångsarbete, principen om icke-

diskriminering och rätten till respekt för privatlivet.98 EU-domstolen har i ett mål 

hänvisat till kommissionens förklaring angående vad som avses med ordre public och 

angett att förklaringen kan användas för tolkning av ordre public. I målet från 

domstolen anges att begreppet ”bestämmelser som rör ordre public” ska omfatta ”de 

tvingande bestämmelser från vilka inga undantag kan göras och vilka, genom sin art och 

sitt syfte, uppfyller tvingande krav av allmänintresse.”99 Ordre public är en begränsning 

av rätten att tillhandahålla tjänster och ska därmed tolkas restriktivt och undantaget kan 

endast åberopas med framgång om det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt 

hot som påverkar det grundläggande samhällsintresset och att begränsningen ska vara 

lämplig och proportionerlig.100 Det är endast offentligrättsliga organ som kan stödja sig 

på bestämmelsen angående ordre public.101  

 

Vad som omfattas av begreppet bestämmelser som rör ordre public är inte helt klarlagt 

genom EU-domstolens praxis. Vissa slutsatser borde dock kunna dras utifrån 

domstolens praxis, bland annat att inom områden där EU har antagit direktiv om 

harmonisering av medlemsstatarenas lagstiftning godtas inte att medlemsstaterna kräver 

att företag från utlandet ska tillämpa landets regler, eftersom de utländska företagen 

redan omfattas av skyldigheterna i hemlandet. Dessutom kan alla bestämmelser som 
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återfinns i kollektivavtal inte anses omfattas av begreppet ordre public enbart på grund 

av att bestämmelserna har sin grund i denna typ av rättsakt. 102   

  

3.5. EU-rättslig praxis 

EU-domstolen har avgjort ett flertal domar som har betydelse för upphandlingsområdet. 

Även frågan angående krav på arbets- och anställningsvillkor har behandlats av EU-

domstolen. Praxis från EU-domstolen är en viktig referenspunkt för tolkningen av den 

gemenskapsrättsliga upphandlingsrätten och framförallt bestämmelserna i 

upphandlingsdirektivet angående sociala krav, vilka har sin grund i praxis från EU-

domstolen.  Fyra domar från EU-domstolen är av särskilt intresse angående arbets- och 

anställningsvillkor vid offentlig upphandling. Två domar berör sociala hänsyn vid 

offentlig upphandling (Beentjes och Nord Pas de Calais) och två domar berör 

kollektivavtal vid utstationering av arbetstagare (Laval och Rüffert). 

 

3.5.1. Beentjes  

I EU-domstolens dom i Beentjes-målet behandlades frågan om det var förenligt med 

direktivet för offentlig upphandling av byggentreprenader103 att avvisa anbud med 

anledning av entreprenörens oförmåga att anställa långtidsarbetslösa personer. Den 

holländska myndigheten för jordbruk och fiske hade gjort en upphandling av en 

entreprenad. Anbudsinfordran till upphandlingen innehöll ett krav på att leverantören 

skulle anställa långtidsarbetslösa personer. Företaget Gebroeders Beentjes (nedan kallad 

Beentjes) hade lämnat det lägsta anbudet, men detta anbud förkastades på grund av att 

Beentjes verkade oförmögen att anställa långtidsarbetslösa personer.104 

 

EU-domstolen angav att kravet på att anställa långtidsarbetslösa personer är ett villkor 

som inte har något samband med kvalifikationskriterierna (kriterier avseende 

entreprenörens lämplighet i fråga om deras ekonomiska eller finansiella ställning eller 

tekniska kapacitet) eller tilldelningskriterierna (antagande av anbudet med lägsta pris 

eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet). Kriteriet benämndes i domslutet som 
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ett tillkommande särskilt villkor. EU-domstolen angav att kriteriet inte var oförenligt 

med direktivet men en förutsättning var att kriteriet följer bestämmelserna i EU-rätten, 

framförallt principerna om etableringsrätt och friheten att tillhandahålla tjänster. 

Dessutom fick kriterierna inte ha någon diskriminerande effekt, varken direkt eller 

indirekt, för anbudsgivare från andra länder samt att kriterierna var tvungna att anges i 

meddelandet om upphandlingen så att eventuella anbudsgivare kunde vara medvetna 

om kravet.105  

 

Beentjes-målet är det första målet vari EU-domstolen har godtagit ett krav som ställts i 

upphandlingen som är ett villkor för hur kontraktet ska utföras och inte har någon 

koppling till de upphandlingskriterier som anges i då gällande upphandlingsdirektiv.106 I 

direktivet som gällde vid utförandet av upphandlingen fanns inga bestämmelser 

avseende utförandevillkor, detta har dock tagits in i upphandlingsdirektivet.  

 

EU-domstolen verkar anse att det är möjligt att ta sociala hänsyn i offentliga 

upphandlingar på ett opartiskt och sakligt sätt.107 Om sociala hänsyn kan tas på ett 

opartiskt och sakligt sätt får det anses vara förenligt med principen om likabehandling 

och icke-diskriminering. Kravet på att anställa långtidsarbetslösa vid utförandet av 

kontraktet torde, enligt min mening, ha kunnat anses strida mot 

proportionalitetsprincipen på grund av att kravet inte hade någon direkt koppling till 

föremålet för upphandlingen, detta ansåg dock inte EU-domstolen. 

   

3.5.2 Nord Pas de Calais-målet 

Frågan i Nord Pas de Calais-målet berörde huruvida det är förenligt med dåvarande 

gällande upphandlingsdirektiv108 att, i en offentlig upphandling, i form av 

upphandlingskriterium ställa ett villkor rörande sysselsättning, knutet till en lokal åtgärd 

för att bekämpa arbetslösheten. Regionen Nord Pas de Calais, i Frankrike, hade vid ett 

flertal upphandlingar ställt villkor som hade samband med bekämpning av 
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arbetslösheten. Villkoren hade ställts i form av upphandlingskriterium och inte som ett 

villkor för verkställande av kontraktet.109 

 

Kommissionen framförde i argumentationen i målet att villkor med hänsyn till 

sysselsättningen kan ställas som ett villkor för verkställande av kontraktet, så som i 

Beentjes-målet, men att regionen Nord Pas de Calais har ställt sådana villkor som ett 

upphandlingskriterium. Den franska regeringen påpekade att nämnda kriterium inte 

utgjorde ett huvudkriterium som har till syfte att bestämma vilket anbud som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga, utan att kriteriet var ett icke avgörande tilläggskriterium i 

likhet med kriteriet i Beentjes-målet. EU-domstolen angav med anledning av 

kommissionens uttalande att det är tillräckligt att konstatera att villkoret i Beentjes-

målet, att anställa långtidsarbetslösa, utgjorde en grund för att utesluta anbudsgivare och 

kunde därför endast utgöra ett upphandlingskriterium.110 

 

Enligt dåvarande gällande direktivet skulle upphandlande myndighet vid prövning av 

anbuden följa kriteriet lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga. Vid 

prövning enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle olika kriterier 

beroende på kontraktets art följas, exempelvis pris, tid för fullgörande, driftkostnader, 

lönsamhet och teknisk förtjänst. EU-domstolen konstaterade dock att bestämmelsen 

angående det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet inte utesluter möjligheten att ställa 

villkor som har samband med bekämpning av arbetslösheten. Därmed godtogs villkoret. 

En förutsättning var dock att villkoren skulle vara förenliga med EU-rättens 

grundläggande principer, särskilt icke-diskrimineringsprincipen som följer av 

etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster, samt att villkoret uttryckligen 

skulle anges i meddelandet om upphandlingen.111    

 

I EU-domstolens dom förtydligades möjligheten för upphandlande myndigheter att 

ställa krav på bekämpning av arbetslösheten. Det förtydligades att trots att det inte 

gällde kvalificeringsvillkor eller tilldelningsvillkor så kunde kravet utgöra grund för att 

utesluta leverantörer, som inte kunde anses uppfylla kravet, från upphandlingen. 
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 Mål C-225/98 Europeiska kommissionen mot Franska republiken.  
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 Mål C-225/98 Europeiska kommissionen mot Franska republiken.  
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3.5.3 Laval 

I Laval-målet behandlades frågan om det är förenligt med fria rörligheten för tjänster112, 

och utstationeringsdirektivet att vidta fackliga stridsåtgärder för att försöka förmå ett 

företag som utstationerar arbetstagare i värdlandet att tillämpa ett kollektivavtal som 

gäller där tjänsten utförs. Det Lettiska företaget Laval un Partneri Ltd (nedan kallad 

Laval) bedrev skolbyggnadsarbete i Sverige. Laval var bunden av ett lettiskt 

kollektivavtal men Svenska Byggnadsarbetareförbundet försatte Laval i blockad med 

anledning av att byggnadsarbetareförbundet ville förmå Laval att teckna ett svenskt 

kollektivavtal.113 

 

I Sverige fanns det lagregler om arbets- och anställningsvillkor på områdena som 

omfattades av den hårda kärnan i utstationeringsdirektivet, förutom angående 

minimilön. EU-domstolen angav även att Sverige inte har använt sig av möjligheten att 

använda sig av kollektivavtal med allmän giltighet för att fastställa minimilön och att  

den lön som ska betalas till utstationerade arbetstagare i enlighet med kollektivavtalet 

måste förhandlas fram mellan företagen och arbetstagareförbundet och därför inte utgör 

någon minimilön. Domstolen ansåg att Sverige inte hade rätt att enligt 

utstationeringsdirektivet ålägga företag, som utstationerar arbetstagare, att från fall till 

fall förhandla med arbetstagareförbund för att få vetskap om vilken lön som ska betalas 

till de utstationerade arbetstagarna.114  

 

Kollektivavtalet ifråga innehöll villkor inom områden som inte omfattades av den hårda 

kärnan samt villkor som omfattades av den hårda kärnan och som var förmånligare än 

de minimiskyddsbestämmelserna som följde av relevanta lagregler. EU-domstolen 

angav att om företag känner sig tvingade att ansluta sig till dessa kollektivavtal kan det 

göra det mindre lockande och svårare för företag att utstationera arbetstagare till 

Sverige och därmed vara en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. 

Detsamma gäller när det krävs förhandling med arbetstagareförbundet för att få vetskap 

om vilken minimilön som ska betalas till de utstationerade arbetstagarna. Domstolen 

angav att syftet att skydda arbetstagare mot social dumpning kan utgöra tvingande 

hänsyn till allmänintresset som kan motivera en inskränkning i friheten att tillhandahålla 
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 FEUF art 56.  
113

 Mål C-341/05 Laval un Partneri LDT mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 
114

 Mål C-341/05 Laval un Partneri LDT mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 
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tjänster. Dock kan inte stridsåtgärderna i fallet motiveras härav med anledning av att det 

redan finns minimiskyddsregler som företagen måste tillämpa på de utstationerade 

arbetstagarna samt att löneförhandlingen kännetecknas av att det inte finns några 

tillräckligt preciserade och tillgängliga bestämmelser om minimilön, vilket i praktiken 

gör det orimligt svårt att få vetskap om tillämplig minimilön. Att inte ta hänsyn till att 

företag förbundit sig till kollektivavtal i den stat de är etablerade kan även innebära en 

diskriminering på grund av att dessa företag behandlas på samma sätt som inhemska 

företag som inte är bundna av något kollektivavtal. 115 

 

EU-domstolen ansåg att det stred mot principen om fri rörlighet för tjänster att vidta 

fackliga stridsåtgärder för att försöka förmå ett företag som utstat ionerar arbetstagare i 

värdlandet att tillämpa ett kollektivavtal som gäller där tjänsten utförs. Att vidta fackliga 

stridsåtgärder mot leverantörerna stred även mot icke-diskrimineringsprincipen med 

anledning av att ingen hänsyn togs till att leverantören hade tecknat ett kollektivavtal i 

sitt hemland. Av Laval-målet framgår att det finns kollektivavtal i Sverige som inte 

uppfyller kravet på kollektivavtal som kan anses ha allmän giltighet i enlighet med 

utstationeringsdirektivet. EU-domstolen angav även att lön som inte framkommer 

förrän efter förhandling med arbetstagarorganisation inte kan anses utgöra en minimilön 

enligt utstationeringsdirektivet på grund av att lönen inte är tillräckligt precis och 

klar.116  Kravet på att tillämpa lön som förhandlas fram torde därmed inte vara förenligt 

med principen om öppenhet, eftersom leverantörerna inte kan veta vilken lön som 

kommer att bli tillämplig.  

 

3.5.4. Rüffert 

I EU-domstolens avgörande i Rüffert-målet behandlades frågan huruvida principen om 

fri rörlighet för tjänster117 utgör ett hinder för medlemsstaterna att lagstifta att 

upphandlande myndigheter endast får anta anbud från företag som åtar sig att vid 

fullgörande av kontraktet betala arbetstagarna minst den lön som fastställs i tillämpligt 

kollektivavtal. Tyskland hade en lagstiftning som angav att anbud från företag som inte 

åtog sig att vid fullgörandet av kontraktet betala arbetstagarna den minimilön som 

gällde enligt tillämpligt kollektivavtal skulle förkastas. Den tyska delstaten 
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 Mål C-341/05 Laval un Partneri LDT mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 
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 Mål C-341/05 Laval un Partneri LDT mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 
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 FEUF art. 56, tid igare art  49 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. 
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Niedersachsen tilldelade Objekt und Bauregei (nedan kallat Objekt) ett bygg- och 

anläggningskontrakt. Objekt åtog sig att tillämpa den minimilön som fastställdes i ett 

kollektivavtal som var tillämpligt på orten där tjänsten utfördes. Objekt anlitade en 

underleverantör från Polen vilken inte tillämpade den fastställda minimilönen. Detta 

ledde till att kontraktet hävdes av Land Niedersachsen och Objekts konkursförvaltare 

Rüffert.118  

 

EU-domstolen hänvisade till generaladvokatens uttalande om att 

utstationeringsdirektivet kan bli tillämpligt även på lagstiftning som inte syftar till att 

reglera utstationering av arbetstagare. Kollektivavtalet vari minimilönen fastställts hade 

inte förklarats allmängiltigt. EU-domstolen angav att medlemsstater som har ett system 

för att allmängiltig förklara kollektivavtal, vilket Tyskland har, inte har möjlighet att 

använda sig av de två andra typerna av kollektivavtal som enligt 

utstationeringsdirektivet119 kan anses ha allmän giltighet. EU-domstolen angav även att 

kollektivavtalet i vilket fall som he lst inte kunde betraktas som kollektivavtal ”som 

gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella 

arbetet och inom det aktuella geografiska området”. Kollektivavtalet var endast 

bindande inom en del av byggsektorn inom avtalets geografiska område eftersom 

kollektivavtalets verkan endast var tillämpligt på offentlig upphandling och inte på 

privat upphandling. Lönen kunde således inte anses utgöra en minimilön, enligt 

utstationeringsdirektivet, som medlemsstaterna har rätt att kräva att utländska företag 

tillämpar på utstationerade arbetstagare.120 

 

Förpliktigande för utländska företag att tillämpa den minimilön som fastställs via 

kollektivavtalet kan medföra att det blir mindre attraktivt eller utgöra ett hinder för att 

erbjuda tjänster inom värdlandet för företag från andra medlemsstater, där 

minimilönenivåerna är lägre. Således kan en lagstiftning, som kräver att minimilön 

enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling ska tillämpas, utgöra en inskränkning av 

friheten att tillhandahålla tjänster. Av handlingarna som ingavs till EU-domstolen 

framgick inte att det skydd som sådan lön innebär endast behövs för en arbetstagare 

inom byggsektorn när denne arbetar inom ramen för ett offentligt kontrakt och inte 
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 Mål C-346/06 Dirk Rüffert  mot Land Niedersachen. 
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 Direktiv 96/71/EG, art 3.8 2 st., se även avsnitt 3.4.2.  
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 Mål C-346/06 Dirk Rüffert  mot Land Niedersachen. 
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behövs när arbetstagaren arbetar inom ramen för att privat kontrakt. Med anledning av 

detta kunde inte inskränkningen rättfärdigas.121  

 

EU-domstolen angav att Tyskland inte har en rätt enligt utstationeringsdirektivet att 

kräva att leverantörerna ska tillämpa lön enligt kollektivavtal som inte 

allmängiltigförklarats. Efter att domstolen konstaterat att Tyskland inte hade en enligt 

utstationeringsdirektivet angiven rätt att ställa krav på minimilönen förde EU-domstolen 

en diskussion om kravets förenlighet med principen om fria rörligheten för tjänster. 

Domstolen ansåg att kravet på att leverantörerna skulle tillämpa minimilönen utgjorde 

ett hinder för fria rörligheten för tjänster. Det var i fallet inte heller visat att kravet var 

nödvändigt varpå det inte kunde rättfärdigas. 122 Kerstin Ahlberg, forskningsredaktör, 

och Niklas Bruun, professor i privaträtt, anser att EU-domstolen i målet inte förutsätter 

att konkurrensen ska ske på lika villkor utan tvärtom att utländska företag ska ges en 

konkurrensfördel genom att de tillåts tillämpa en lägre minimilön än inhemska 

företag.123 
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 Mål C-346/06 Dirk Rüffert  mot Land Niedersachen. 
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 Mål C-346/06 Dirk Rüffert  mot Land Niedersachen. 
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 Ahlberg, Bruun, 2010, s. 128.  
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4. Svenska bestämmelser och praxis av betydelse för 

arbets- och anställningsvillkor i offentlig upphandling 

4.1. LOU  

Bestämmelserna om offentlig upphandling har tillkommit för att säkerställa att 

invånarna får det mesta och bästa för skattepengarna och syftar till att reglera hur den 

offentliga upphandlingen genomförs.124 I den äldre LOU angavs att den offentliga 

upphandlingen skulle utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och upphandlingen 

ska genomföras affärsmässigt. Begreppet affärsmässighet innefattade att den 

upphandlande myndigheten inte borde uppställa krav i upphandlingen som kan innebära 

en begränsning av konkurrensen.125 Affärsmässighetsbegreppet har i den nya LOU 

ersatts av hänvisning till principerna för tilldelning av kontraktet men i propositionen 

till LOU anges att ändring i sak inte är avsedd.126  

 

LOU har sin huvudsakliga grund i upphandlingsdirektivet men i 15 kap LOU regleras 

även offentliga upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet. LOU 

reglerar härmed i princip all offentlig upphandling och består av två delar; 

upphandlingar som regleras av bestämmelserna i direktivet och upphandlingar som inte 

omfattas av bestämmelserna i direktivet. Sverige har själv valt att införa bestämmelser 

för upphandlingarna som inte omfattas av upphandlingsdirektivet. 127 LOU innehåller 

utförliga regler avseende upphandlingsprocessen av de EU-reglerade upphandlingarna. 

Bestämmelserna i LOU, för upphandlingar som inte omfattas av direktivet, hänvisar i 

stora delar till bestämmelserna som gäller för upphandlingar som omfattas av direktivet, 

men bestämmelserna för upphandlingarna som inte omfattas av direktivet är inte lika 

detaljerade och innebär i viss mån en förenkling.128 I LOU finns inga särskilda 

bestämmelser avseende vilka arbets- och anställningsvillkor som får ställas i en 

offentlig upphandling vare sig för upphandlingar som omfattas av direktivet som för 

upphandlingar som inte omfattas av direktivet.     
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 Sundstrand, 2010, s. 23. 
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 Äldre LOU 1 kap 4 §, samt kommentarerna t ill denna paragraf av Eskil Nord i Karnov.  
126

 Prop 2006/07:128 s. 2. 
127

 Sundstrand, 2010, s. 47.   
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 Se LOU 15 kap och de övriga kapitlen i LOU. 
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4.1.1. Portalparagrafen  

I portalparagrafen i LOU har de EU-rättsliga principerna som är av betydande vikt för 

offentlig upphandling förts in. Portalparagrafen lyder: 

 

 ” Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt 

och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet 

sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet iakttas.”129 

 

Genom denna portalparagraf har de EU-rättliga principerna om likabehandling, 

icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet samt öppenhet 

införts i den svenska lagstiftningen. Portalparagrafen har samma innebörd som 

de angivna EU-rättsliga principerna. För att få ledning om betydelsen av de 

olika principerna är det nödvändigt att gå till EU-domstolens praxis. Vid 

tillämpning av principerna av de svenska domstolarna hänvisas ofta till EU-

domstolens tolkningar av principerna.130 EU-domstolens syfte är att säkerställa 

de EU-rättsliga bestämmelsernas efterlevnad och enhetlig tolkning av 

bestämmelserna. De EU-rättsliga bestämmelserna ska tillämpas på samma sätt i 

samtliga medlemsstater och därmed är EU-domstolens avgöranden tvingande 

för alla medlemsstater.131   

 

Portalparagrafen har ersatt bestämmelsen i äldre LOU om att offentlig 

upphandling ska ske affärsmässigt. Vid införandet av nya LOU har regeringen 

ansett att det är fördelaktigt att utforma den svenska lagstiftningen i nära 

anslutning till upphandlingsdirektivet. Ett av skälen var att det vid 

genomförandet av den äldre LOU krävts justeringar i syfte att förbättra 

överrensstämmelsen med bakomliggande direktiv.132 Principerna som införts i 

portalparagrafen anges i upphandlingsdirektivet133, därav har regeringen ansett 

att dessa principer skulle anges i lagen istället för begreppet affärsmässighet. I 

förarbetena till LOU anges att utformningen av portalparagrafen ger den 
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 Sundstrand, 2010, s. 48-49. 
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 Se direkt iv 2004/18/EG, beaktandemening 2 och art. 2.  
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upphandlande myndigheten samma möjlighet att ta sociala hänsyn i 

upphandlingen som upphandlingsdirektivet medger och utformningen 

förhindrar även att ovidkommande hänsyn tas vid upphandlingarna.134  

 

Portalparagrafen är införd i första kapitlet i LOU, vilken innehåller allmänna 

bestämmelser som omfattar alla typer av upphandlingsförfaranden enligt LOU.  

Upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet kan i undantagsfall 

omfattas av EU-fördragen och de EU-rättsliga principerna, om upphandlingarna 

har ett gränsöverskridande intresse. För de upphandlingar som inte har ett 

gränsöverskridande intresse får medlemsstaterna själva bestämma om och hur 

dessa ska regleras. I LOU har det inte gjorts någon begränsning av 

portalparagrafens räckvidd, varpå de grundläggande principerna omfattar alla 

typer av upphandlingar enligt den svenska lagen. Sverige har därmed frivilligt 

valt att följa de EU-rättsliga principerna även för upphandlingar som inte har 

något gränsöverskridande intresse, och även för direktupphandlingar.135 EU-

domstolen har fastställt att om en medlemsstat frivilligt har infört bestämmelser 

på ett område som inte regleras av EU-rätten och bestämmelserna har utformats 

på samma sätt som tvingande EU-bestämmelser, så ska de frivilliga 

bestämmelserna tolkas på samma sätt som de tvingande. Anledningen till att 

bestämmelserna ska tolkas på samma sätt beror på att transparens- och 

rättssäkerhetsprincipen åsidosätts om det finns bestämmelse med lika lydelse 

som tolkas olika. Detta leder till att principerna ska tolkas i enlighet med EU-

rätten även när principerna tillämpas på upphandlingar som inte omfattas av 

EU-rätten.136 

 

4.1.2.  Arbets- och anställningsvillkor  

I upphandlingsdirektivet anges att information och krav avseende arbetarskydd och 

arbetsvillkor får lämnas av upphandlande myndighet vid upphandlingar, men även att 

medlemsstaterna kan välja att ålägga sina upphandlande myndigheter att lämna sådan 
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information genom till exempel nationell lagstiftning. 137 Sverige har valt att i en 

bestämmelse i LOU138 ange att upphandlande myndigheten har denna möjlighet men 

Sverige kräver inte att sådan information ska lämnas av den upphandlande 

myndigheten.139 Om information om vilka organ som kan lämna information, om 

bestämmelser angående arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid 

utförandet av tjänsten eller byggentreprenaden som omfattas av kontraktet, lämnas ska 

den upphandlande myndigheten begära att anbudsgivaren bekräftar att hänsyn kommer 

att tas till bestämmelserna vid utformningen av anbudet.140 Utformningen av 

bestämmelsen i LOU ligger mycket nära bestämmelsen i direktivet. 141 

 

 I 15 kapitlet LOU, vilket reglerar upphandlingar som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet, hänvisas inte till bestämmelsen angående information om 

arbetarskydd och anställningsvillkor.142 Detta torde, enligt min mening, inte betyda att 

upphandlande myndighet vid upphandlingar, som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet, inte får lämna sådan information och begära att anbudsgivarna 

beaktar arbetarskyddet och anställningsvillkoren vid utformningen av anbudet. Jag 

anser inte att det finns några bestämmelser för upphandlingar som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet som begränsar denna rätt. 

  

4.2. Utstationering av arbetstagare inom Sverige 

I ingressen till upphandlingsdirektivet anges att det i utstationeringsdirektivet fastställts 

minimivillkor som ska tillämpas för arbetstagare som utför tjänster i en annan 

medlemsstat i samband med fullgörande av ett offentligt kontrakt. Om de nationella 

bestämmelserna avseende minimivillkoren inte uppfylls av leverantören kan det leda till 

att leverantören utesluts från den offentliga upphandlingen. 143 Enligt 

utstationeringsdirektivet kan de nationella minimiskyddsbestämmelserna fastställas i lag 

eller andra författningar och/eller i kollektivavtal som har allmän giltighet. 144 
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 LOU 6 kap 12 §. 
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 Prop. 2006/07:128, s. 351.  
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 LOU 6 kap 12 §. 
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 Prop, 2006/07:128, s. 351 samt jämför direkt iv 2004/18/EG, art. 27 och LOU 6 kap 12 §.  
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4.2.1. Utstationeringslagen 

I Sverige finns minimiskyddsbestämmelserna som är tillämpliga när arbetsgivare som är 

etablerade i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare inom Sveriges 

territorium i lagen om utstationering av arbetstagare145 (utstationeringslagen). Lagen 

hänvisar till bestämmelser i de övriga arbetsrättsliga lagar som är gällande i Sverige. I 

utstationeringslagen finns det bestämmelser avseende alla områden som omfattas av den 

hårda kärnan enligt utstationeringsdirektivet, förutom minimilön. I Sverige regleras inte 

minimilön i lag utan det är parterna på arbetsmarknaden som fastställer minimilönen via 

kollektivavtal utan inblandning av staten.146 

 

Med anledning av Laval-målet147 som avgjordes av EU-domstolen infördes vissa 

ändringar i utstationeringslagen. Numer är det endast tillåtet att vidta en stridsåtgärd i 

syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkor för utstationerade 

arbetstagare om villkoren  

 ”motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på 

motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,” 

 ”bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5 §” 

(villkor enligt hårda kärnan av anställnings- och arbetsvillkor), och  

 ”är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.” 148 

 

Utstationeringslagen hänvisar även till bestämmelserna angående förenings- och 

förhandlingsrätt i lagen om medbestämmande i arbetslivet149. Det anges att dessa 

bestämmelser ska gälla vid utstationering av arbetstagare. Förenings- och 

förhandlingsrätt är inte ett område som omfattas av den hårda kärnan av villkor som kan 

krävas vid utstationering av arbetstagare. Bestämmelserna angående förenings- och 

förhandlingsrätt har antagits med stöd av medlemsstaternas möjlighet att, enligt 

utstationeringsdirektivet, kräva att utländska företag följer landets regler inom andra 

områden än den hårda kärnan om dessa bestämmelser rör ordre public. I förarbetena till 
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 Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. 
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 Prop 2009/10:48, s. 52-53. 
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 Mål C-341/05 Laval un Partneri LDT mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, se även avsnitt 3.4.3  
148

 Utstationeringslagen 5 a §.   
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 Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.  
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utstationeringslagen anges att förenings- och förhandlingsrätten är så grundläggande att 

de måste betraktas som bestämmelser som rör ordre public. 150    

 

4.2.2. Kollektivavtalens ställning i Sverige  

Sverige har inget system för att allmängiltig förklara kollektivavtal. Att förklara 

kollektivavtal allmängiltiga innebär att kollektivavtalen ges bindande verkan för 

oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare och för arbetstagare som tillhör andra 

fackföreningar än de avtalsbärande. I Sverige är utgångspunkten att kollektivavtalen 

endast är bindande för de avtalsslutande organisationerna och deras medlemmar. Dock 

är arbetsgivarna, som är bundna av kollektivavtalet, i de flesta fall skyldiga att tillämpa 

kollektivavtalsvillkoren även för arbetstagare som inte är medlemmar i den 

kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen.151  

 

Om det inte finns något system för att förklara kollektivavtal allmängiltiga kan 

minimiskyddsbestämmelser avseende den hårda kärnan, om medlemsstaterna så 

beslutar, fastställas i kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag inom 

den aktuella sektorn inom det geografiska området eller kollektivavtal som har ingåtts 

av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som 

gäller inom hela landet.152  

 

Det är inte klart vad som avses med att medlemsstaterna kan utgå från dessa typer av 

kollektivavtal ”om de så beslutar”. Detta skulle kunna betyda att det endast är genom ett 

statligt beslut som ett kollektivavtal eller en typ av kollektivavtal kan få denna verkan. 

Regeringen anser dock att artikeln i utstationeringsdirektivet inte behövde tolkas på 

detta sätt. Uttrycket ”om de så beslutar” borde enligt regeringen kunna omfatta att 

genom lagstiftning låta arbetsorganisationer genomdriva stridsåtgärder men villkora 

rätten att vidta stridsåtgärder med att villkoren som genomdrivs ska motsvara villkoren i 

ett kollektivavtal som uppfyller kraven på kollektivavtal som kan anses gälla allmänt 

enligt utstationeringsdirektivet. Denna bedömning gjordes med stöd av att artikeln 

tillkom mot bakgrund av att alla medlemsstaters arbets- och anställningsvillkor inte 
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bygger på lagregleringar eller system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. 

Regeringen anser att kollektivavtal på central nivå har tillräcklig teckningsgrad och får 

anses gälla allmänt och därmed uppfyller kraven på kollektivavtal som gäller allmänt 

för alla likartade företag inom den aktuella sektorn inom det geografiska området. 

Villkoren som får genomdrivas måste dock vara bestämda i avtalet; det får alltså inte 

avse villkor som ska fastställas först efter förhandling. Med anledning av att det i 

utstationeringslagen hänvisas till villkor avseende den hårda kärnan, inklusive 

minimilön, som fastställts via kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på 

motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen torde Sverige härigenom beslutat att 

dessa villkor kan utgöra ett minimiskydd för utstationerade arbetstagare. 153 

   

4.3. Svensk praxis  

Det finns ett antal avgöranden från svenska domstolar angående krav på kollektivavtal 

och arbets- och anställningsvillkor vid offentliga upphandlingar. Mig veterligen har 

denna fråga aldrig behandlats av den högsta instansen, högsta förvaltningsdomstolen 

(tidigare kallad regeringsrätten), som har till uppgift att skapa vägledande avgöranden. 

Med anledning av att det inte finns några avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen 

i den aktuella frågan kommer avgöranden i de lägre instanserna att behandlas. Dessa har 

inte samma prejudicerande värde som avgöranden från högsta instansen men få i detta 

fall ändå anses ha visst vägledande värde.  Ett beslut från konkurrensverket kommer 

också att behandlas. Konkurrensverkets beslut är av intresse på grund av att 

konkurrensverket är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling och dess uppgift är 

att uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse och av principiellt 

intresse.154  

 

4.3.1 Kammarrättens i Stockholm dom i Scanmobil-målet 

I kammarrättens dom i Scanmobil-målet behandlades frågan om det var förenligt med 

gällande rätt att ställa krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. Verket för 

högskoleservice genomförde en upphandling, av en entreprenad under tröskelvärdena. 

Scanmobil överklagade upphandlingen med anledning av att företaget ansåg att det i 
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upphandlingen ställdes krav, däribland krav på kollektivavtal, som inte hade någon 

anknytning till den specificerade produkten/tjänsten och som var diskriminerande. 

Verket för högskoleservice anförde att kraven i upphandlingen, som Scanmobil ansåg 

diskriminerande, tillämpades i de flesta entreprenader och att dessa skulle anses vara 

vedertagen praxis.155 

 

Länsrätten angav att, enligt portalparagrafen i äldre LOU156 (då gällande 

upphandlingslag), skulle upphandlingarna göras med utnyttjande av 

konkurrensmöjligheterna och genomföras affärsmässigt. Domsto len angav att det är den 

upphandlande myndigheten som bestämmer vilken information som behöver lämnas av 

leverantörerna under förutsättning att anbudsunderlaget inte strider mot 

portalparagrafen i äldre LOU eller andra bestämmelser i lagen. Enligt länsrättens 

mening fanns det inget i fallet som tydde på att upphandlingsförfarandet skett på ett 

diskriminerande sätt för Scanmobil, därmed avslogs Scanmobils ansökan.157  

 

Länsrättens domslut överklagades till kammarrätten. Av kammarrättens dom 

klargjordes att det i upphandlingen föreskrevs att leverantörerna skulle vara bundna av 

kollektivavtal. Scanmobil yrkade att upphandlingen skulle göras om eller avslutas först 

efter att villkoren tagits bort. Scanmobil angav att företaget saknade kollektivavtal för 

anställd personal och därmed riskerade att skadas med anledning av kravet på 

kollektivavtal. Verket för högskoleservice anförde att det förefaller orimligt att det 

skulle strida mot äldre LOU att upphandlande myndighet ställer krav på kollektivavtal 

vid en upphandling under tröskelvärdena. Kammarrätten angav att upphandlingar ska 

genomföras affärsmässigt och utan ovidkommande villkor, i enlighet med 

portalparagrafen äldre LOU. Begreppet utan ovidkommande hänsyn omfattar principen 

om icke-diskriminering. Kammarrätten ansåg att kravet på kollektivavtal utgör ett 

villkor som kan missgynna vissa leverantörer, i detta fall leverantörer som inte tecknat 

kollektivavtal. Att villkoren uppställts i enlighet med praxis som gäller inom branschen 

tillmättes ingen betydelse. Med anledning av att upphandlingen inte kunde genomföras 

utan ovidkommande hänsyn ansåg kammarrätten att villkoren stod i strid med 
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portalparagrafen i äldre LOU. Scanmobils yrkanden, angående kravet på kollektivavtal, 

bifölls av kammarrätten med ändring av länsrättens dom.158    

 

I domen behandlades den äldre LOU. Lydelsen av portalparagrafen, har ändrats men har 

i stort sätt samma rättsverkningar som tidigare.159 Principen om icke-diskriminering 

ingår i både den gamla och den nya portalparagrafen, varpå diskussionen som fördes av 

domstolen i fallet fortfarande är relevant.  

  

4.3.2 Länsrättens i Skåne län dom i Vitalab-målet 

Länsrätten avgjorde ett mål angående kollektivavtalskrav vid en offentlig upphandling 

enligt lagen om valfrihetssystem160 (LOV).  Skåne region genomförde en upphandling 

vari det ställdes ett krav, för deltagande i upphandlingen, på att vårdgivaren skulle 

teckna ett kollektivavtal med berörda personalorganisationer för anställda vid 

vårdenheten. Club Vitalab AB ansökte om överprövning av upphandlingen och yrkade 

att villkoren för deltagande skull göras om och att kravet på att teckna kollektivavtal 

skulle utgå. 161 

 

Länsrätten angav att kravet på att teckna kollektivavtal ska tolkas som ett krav som 

sökande måste uppfylla för att få delta i valfrihetssystemet. Vidare angavs att det redan i 

förarbetena till lagen diskuterades kring möjligheterna att ställa krav på att en leverantör 

tecknar kollektivavtal. Länsrätten hänvisade till att regeringen fann att krav på 

kollektivavtal inte är möjligt men att vissa i kollektivavtal förekommande krav kan 

ställas på leverantören, om dessa krav inte strider mot EU-rätten och att det kontrolleras 

att kraven efterlevs. Länsrätten angav att de gjorde samma bedömning som regeringen 

och fann därmed att det ställda kravet på att teckna kollektivavtal stod i strid med 

bestämmelserna om likvärdig behandling och icke-diskriminering.162  
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Rättsfallet berör upphandling enligt LOV men jag anser att rättsfallet har relevans även 

för upphandlingar enligt LOU med anledning av att den i rättsfallet berörda 

bestämmelsens lydelse ordagrant överrensstämmer med portalparagrafen i LOU.163 

 

4.3.3 Förvaltningsrättens i Stockholm dom i Rent-A-Nurse-målet 

Frågan huruvida det är förenligt med portalparagrafen i LOU164 och EU-rätten i övrigt 

att vid offentlig upphandling ha ett tilldelningskriterium vari mervärde ges till 

leverantörer som är auktoriserade, vilket endast erhölls om företagen var bundna av 

kollektivavtal, behandlades i förvaltningsrättens dom. Solna stad genomförde en 

upphandling inom vård/omsorg som inte omfattades av upphandlingsdirektivet. 

Utvärderingen av upphandlingen skulle ske enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga, 

genom en mervärdesmodell vilken medförde att tilldelningskriterier utöver pris gavs ett 

mervärde i kronor som subtraheras från anbudssumman. Enligt förfrågningsunderlaget 

framgick att auktoriserade leverantörer fick ett mervärde vid utvärderingen av 

upphandlingen om 100 kr. För att erhålla auktorisation krävdes att företaget bland annat 

uppfyllde kravet på bundenhet till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket 

företaget verkade. Rent-A-Nurse överklagade upphandlingen och yrkade att 

upphandlingen skulle få avslutas först sedan rättelse gjorts, innebärande borttagande av 

tilldelningskriteriet avseende auktorisation.165 

 

I domslutet angavs att det enligt förvaltningsrättens uppfattning inte är förenligt med 

gällande rätt att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden 

av eller tecknar ett kollektivavtal. Domstolen hänvisar till kammarrättens i Stockholm 

dom i Scanmobil-målet166 och länsrätten i Skåne läns dom i Vitalab-målet167 och anger 

att krav på kollektivavtal kan missgynna vissa leverantörer och stå i strid med de 

grundläggande principerna som ska iakttas vid offentlig upphandling. Vidare angavs att 

EU-domstolen i Rüffert-målet konstaterat att villkor om kollektivavtal inte är förenliga 

med principen om icke-diskriminering och likabehandling. Förvaltningsrätten angav att 

tilldelningskriteriet avseende auktorisation står i strid med LOU, eftersom det knutits ett 
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krav på att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal genom kravet på 

auktorisation. Domstolen konstaterade även att potentiella anbudsgivare från andra 

medlemsstater riskerade att bli diskriminerade och att kraven för att erhålla 

auktorisation och tilldelningskriteriet avseende auktorisation inte uppfyller kraven på 

proportionalitet. Förvaltningsrätten dömde att Solna stads upphandling skulle göras 

om.168   

 

4.3.4. Konkurrensverkets beslut avseende Botkyrka kommuns 

upphandling 

Konkurrensverket mottog ett klagomål avseende en upphandling innehållande särskilda 

villkor avseende kollektivavtal. Upphandlingen behandlades i ett beslut från 

konkurrensverket. Upphandlingen i fråga avsåg en upphandling av 

markskötselentreprenader genomförd av Botkyrka kommun. I förfrågningsunderlaget 

angavs särskilda villkor som skulle ingå i de kontrakt som tecknas med anledning av 

upphandlingen. Innebörden av ett av de särskilda villkoren var att leverantörer som inte 

tecknat svenskt kollektivavtal ändå skulle tillämpa motsvarande villkor för dess 

anställda. I beslutet anges att Botkyrka kommun tagit sociala hänsyn i upphandlingen i 

form av särskilda kontraktsvillkor, vilket innebär att kraven inte prövas i 

kvalificeringsfasen eller utvärderingsfasen utan att det endast krävs att leverantörerna 

ska acceptera villkoren om de ska kunna vinna kontraktet. 169  

 

Konkurrensverket anger att det inte är tillåtet att vid en offentlig upphandling kräva att 

en leverantör ska vara bunden av eller tecknat ett kollektivavtal med hänvisning till 

kammarrättens i Stockholm dom i Scanmobil-målet170 och länsrättens i Skåne län dom i 

Vitalab-målet171. Vidare angavs att frågan avseende möjligheten att kräva tillämpning 

av kollektivavtal eller motsvarande villkor i en offentlig upphandling inte direkt har 

varit föremål för prövning i EU-domstolen. Konkurrensverket anger att det av Rüffert-

målet172 framgår att lagstiftning, allmängiltigförklarade eller nationella kollektivavtal 

kan utgöra grund för fastställande av minimilöner enligt utstationeringsdirektivet. 
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Utstationering av arbetstagare har även bedömts i Laval-målet173 vilket ledde till att 

Sverige genomfört ändringar i utstationeringslagen i syfte att ange förutsättningarna för 

att uppfylla EU-rätten. Konkurrensverket anger att rättsläget inte är helt klart men drar 

slutsatsen att det i samband med offentlig upphandling är möjligt att kräva att en 

leverantör betalar minst minimilön, under förutsättning att denna minimilön är tydligt 

definierad i ett rikstäckande kollektivavtal. Särskilda villkor som medför att 

kollektivavtal eller motsvarande villkor ska tillämpas anser konkurrensverket däremot 

inte förenlig med portalparagrafen i LOU.174  
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5. Arbets- och anställningsvillkor vid upphandlings- 

processen   

I denna del följer en diskussion om arbets- och anställningsvillkor i de olika delarna i en 

upphandling. I upphandlingsdirektivet och i LOU finns det bestämmelser som reglerar 

vilka villkor som kan ställas i alla olika typer av upphandlingskriterium. Sociala hänsyn 

kan tas i vardera typen av kriterium men utrymmet för att ta hänsyn till arbets- och 

anställningsvillkor varierar i de olika delarna i upphandlingen. Möjligheten att ställa 

arbets- och anställningsvillkor varierar även beroende på vilken typ av 

upphandlingskontrakt det rör sig om.   

 

5.1. Kvalifikationskriterier  

Upphandlande myndigheter kan ställa krav som leverantörerna måste uppfylla för att få 

delta i upphandlingen, så kallade kvalifikationskriterier. Kraven kan avse 

leverantörernas ekonomiska, finansiella, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. I 

upphandlingsdirektivet och i LOU anges även ett antal grunder vilket kan leda till 

uteslutning av en leverantör i ett upphandlingsförfarande. 175 

 

5.1.1. Allvarliga fel i yrkesutövningen  

I upphandlingsdirektivet och i LOU anges att upphandlande myndigheter får utesluta 

leverantörer som, genom lagakraftvunnen dom, är dömda för brott avseende 

yrkesutövningen eller gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, om den 

upphandlande myndigheten kan visa detta.176 Kommissionen har angett att denna 

bestämmelse i upphandlingsdirektivet gör det möjligt för upphandlande myndigheter att 

utesluta leverantörer som brutit mot lagstiftningen på det sociala området under 

förutsättning att lagöverträdelsen enligt nationell rätt utgör ett allvarligt fe l avseende 

yrkesutövningen eller ett brott mot yrkesetiken. Vidare angav kommissionen att 

bestämmelserna om uteslutning kunde avse underlåtenhet att följa bestämmelser om 

t.ex. likabehandling eller hälsa och säkerhet. Vad som avses med begreppet allvarligt fel 

i yrkesutövningen är inte klarlagt inom gemenskapsrätten utan det är upp till 
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medlemsstaterna att definiera begreppet i sin nationella lagstiftning.177 I ingressen till 

upphandlingsdirektivet anges att det kan betraktas som ett allvarligt fel i 

yrkesutövningen eller som ett brott mot yrkesetiken om en leverantör inte uppfyller 

förpliktelserna avseende de minimiskyddsbestämmelserna om arbets- och 

anställningsvillkor som föreskrivs för utstationerade arbetstagare.178  

 

En upphandlande myndighet får anses ha rätt att utesluta en leverantör som inte 

uppfyller kraven som fastställts i utstationeringslagen. Huruvida uteslutning även får 

ske med anledning av att leverantören inte uppfyller andra arbets- och 

anställningsvillkor än de som omfattas av utstationeringslagen är inte klarlagt. I 

förarbetena till LOU anges inte vad som avses med allvarligt fel i yrkesutövningen eller 

brott mot yrkesutövningen, vilket kan leda till uteslutning från en offentlig upphandling. 

Bestämmelserna om möjligheterna att utesluta leverantörer från offentliga 

upphandlingar gäller enligt LOU för alla typer av upphandlingar, även för 

upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet.179 Jag anser att det verkar 

rimligt att uteslutning av leverantörer som inte uppfyller arbets- och anställningsvillkor 

som föreskrivs i de svenska lagarna borde kunna ske, i alla fall när upphandlingen inte 

omfattas av upphandlingsdirektivet och inte har något gränsöverskridande intresse. En 

förutsättning är dock att överträdelsen av den svenska bestämmelsen är tillräckligt 

allvarlig. Vid upphandlingar som har ett gränsöverskridande intresse kan det däremot 

anses oproportionerligt och diskriminerande att utesluta leverantörer som inte uppfyller 

arbets- och anställningsvillkor som föreskrivs i svensk lagstiftning, utöver de 

bestämmelserna som följer av utstationeringslagen. Uteslutning av leverantörer på dessa 

grunder kan gynna svenska leverantörer på grund av att utländska leverantörer i större 

utsträckning skulle kunna bli uteslutna från upphandlingen, eftersom de i vanliga fall 

inte behöver följa föreskrifterna i svenska lagar.  
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5.1.2. Ekonomisk och finansiell samt teknisk och yrkesmässig 

kapacitet 

En annan form av tilldelningskriterier är krav på leverantörens miniminivå avseende 

ekonomiska och finansiella samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Bestämmelser 

avseende krav på leverantörens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet 

återfinns i både upphandlingsdirektivet och LOU. Bestämmelserna i LOU har utformats 

i nära överrensstämmelse med direktivets bestämmelse. Kraven måste anges i 

förfrågningsunderlaget och de måste ha samband med kontraktsföremålet och stå i 

proportion till kontraktsföremålet. Vid krav på leverantörens ekonomiska och 

finansiella kapacitet tillåts inte att några sociala hänsyn tas på grund av att sociala 

hänsyn inte avser krav på leverantörens ekonomi. I lagen och direktivet anges på vilket 

sätt de kvalificeringskrav som ställs på leverantörerna kan bevisas. I direktivet och i 

LOU anges en uttömmande förteckning över vilken bevisning som får begäras för 

bevisning av leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet.180 Vilka 

kvalifikationskrav som får ställas är därmed begränsade till de bevis som får användas.  

Bevisning avseende leverantörernas tekniska och yrkesmässiga kapacitet kan i viss mån 

tillåta att sociala hänsyn tas. Den upphandlande myndigheten får begära in uppgifter om 

leverantörens erfarenheter och yrkesmässiga färdigheter. Kommissionen har angett att 

det är tillåtet att ta sociala hänsyn vid kraven på leverantörens tekniska kapacitet om 

kontraktet kräver särskild kompetens på det sociala området. Vidare anges att syftet 

med bedömningen av leverantörens tekniska kapacitet är att välja de leverantörer som 

anses kunna genomföra det aktuella kontraktet. Därmed måste kraven vara direkt 

kopplade till kontraktsföremålet. Krav på leverantörernas sociala förmåga får endast 

ställas om denna förmåga styrker företagets kapacitet att fullgöra det aktuella 

kontraktet.181    

 

Det är tveksamt om bestämmelserna avseende leverantörernas tekniska kapacitet ger 

upphandlande myndighet någon möjlighet att kräva att leverantören ska tillämpa vissa 

angivna arbets- och anställningsvillkor. Kraven ska vara direkt kopplade till 

kontraktsföremålet vilket  jag anser att arbets- och anställningsvillkor antagligen inte är. 
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Bestämmelserna angående leverantörens ekonomiska och finansiella samt tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet gäller inte för upphandlingar som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet.182 Enligt min mening torde det betyda att upphandlande 

myndighet vid upphandlingar som inte omfattas av direktivet har större möjlighet att 

ställa krav på leverantörerna vid upphandlingen, utan begränsningarna av att kraven 

måste kunna bevisas genom de i direktivet och LOU listade bevismedel. Vilka krav som 

kan ställas på leverantörer vid upphandlingar som inte omfattas av direktivet begränsas 

dock av de grundläggande principerna i portalparagrafen i LOU, eftersom dessa är 

tillämpliga på alla upphandlingar.183 Därav måste alla krav på leverantörerna vara icke-

diskriminerande, proportionerliga och tydligt och klart framgå av 

förfrågningsunderlaget eller av annonsen om upphandlingen. 

 

5.2. Urvalskriterier 

Utöver kvalificeringskraven får upphandlande myndighet ställa så kallade 

urvalskriterier vid upphandlingen. Ett kvalificeringskrav är ett krav som ställs på 

leverantören för att denne ska få delta i upphandlingen. Urvalskriterier är däremot 

kriterier som kan utvärderas och poängsättas men som leverantörerna inte behöver 

uppfylla till fullo. Den upphandlande myndigheten får själv avgöra vilka urvalskriterier 

som ställs vid upphandlingen. En förutsättning är dock att kriterierna är förenliga med 

EU-rätten och de grundläggande principerna.184  

 

Urvalskriterier tillämpas endast i vissa typer av upphandlingar. Enligt 

upphandlingsdirektivet ska upphandlingar ske genom öppet förfarande, selektivt 

förfarande eller i vissa fall genom förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog. 

Upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet kan ske genom förenklat 

förfarande eller urvalsförfarande, under vissa förutsättningar får dock upphandling ske 

genom konkurrenspräglad dialog eller direktupphandling. Vid öppet och förenklat 

förfarande får alla leverantörer lämna anbud vid den offentliga upphandlingen. 185 Vid 

selektivt förfarande, förhandlat förfarande, urvalsförfarande och konkurrenspräglad 

dialog får den upphandlande myndigheten begränsa antalet leverantörer som kommer 
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att få delta i upphandlingen.186 Vilka kriterier som kommer att tillämpas vid valet av 

anbudssökande ska anges i annonsen till upphandlingen.187 Bestämmelserna avseende 

att kriterierna ska anges i annonsen till upphandlingen är inte tillämpligt på 

upphandlingar enligt urvalsförfarandet.188 Med anledning av att de grundläggande 

principerna i portalparagrafen i LOU189, framförallt öppenhetsprincipen, är tillämpliga 

även på urvalsförfarandet borde upphandlande myndighet vara tvungen att ange 

kriterierna för urvalet av leverantörer i annonsen även vid urvalsförfarande. Hur urvalet 

av leverantörer ska ske vid ett urvalsförfarande har behandlats av kammarrätten i 

Göteborg. Domstolen angav att det följer av öppenhetsprincipen och med beaktande av 

förutsebarheten att urvalskriterierna som den upphandlande myndigheten ska tillämpa 

ska anges i underlaget till upphandlingen.190   

 

Avseende urvalskriterierna, anser jag, att vilka arbets- och anställningsvillkor som får 

ställas som ett urvalskriterium vid en offentlig upphandling begränsas framförallt av 

principen om icke-diskriminering, proportionalitet och öppenhet samt den fria 

rörligheten för tjänster och etableringsfriheten. För upphandlingar som inte har ett 

gränsöverskridande intresse utgörs begränsningen av de grundläggande principerna som 

anges i portalparagrafen i LOU.  

  

5.3. Tekniska specifikationer 

I de tekniska specifikationerna ska den upphandlande myndigheten beskriva vad det är 

som ska upphandlas. Vad som ska upphandlas bestämmer i princip den upphandlande 

myndigheten själv. Vilka krav som ställs på varan, tjänsten eller entreprenade n som ska 

upphandlas måste framgå av annonsen till upphandlingen, förfrågningsunderlaget eller 

av kompletterande handlingar.191 De tekniska specifikationerna får inte innehålla 

uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande eller 

hänvisningar till varumärken, patent, typ, ursprung eller tillverkning om sådana 

uppgifter/hänvisningar kan leda till att vissa företag eller produkter gynnas eller 

missgynnas. Sådana uppgifter/hänvisningar får dock användas om det inte är möjligt att 
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 LOU 6 kap 1 § samt d irektiv 2004/18/EG art. 23.1. 



 

 53 

beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt tydligt och begripligt på annat sätt. 

Om sådana uppgifter/hänvisningar förekommer ska det även anges att likvärdiga 

föremål godtas.192  

 

I de tekniska specifikationerna har den upphandlande myndigheten stor valmöjlighet 

avseende vilka kav som ska ställas på varan, tjänsten eller entreprenaden. Beaktande av 

arbets- och anställningsvillkor vid utformningen av de tekniska specifikationerna är mer 

begränsade, eftersom dessa inte direkt berör föremålet för upphandlingen.  

Förbundsjuristen för Sveriges kommuner och landsting, Mathias Sylwan, anser dock att 

det borde vara godtagbart att ställa krav i enlighet med etisk märkning vid utformandet 

av den tekniska specifikationen av kontraktsföremålet. Detta framgår av en skrivelse 

som publicerades 2006. Med etisk märkning avses en märkning som garanterar att en 

produkt har framställts med respekt för de mänskliga rättigheterna, rätten till en skälig 

minimilön och rimlig arbetsmiljö. Rättvisemärkning, Rainforest Alliance och Utz 

Kapeh är exempel på etisk märkning. Mathias Sylwan anger att krav på till exempel 

Rättvisemärkt bör följas av orden ”eller annan likvärdig märkning” på grund av att 

begränsning av kontraktsföremålet till endast Rättvisemärkt utesluter leverantörer som 

saluför varor med annan etisk märkning och därmed strider mot de grundläggande 

principerna för upphandlingen. EU-domstolen har godtagit krav på miljömärkning vilka 

tar sikte på en miljövänlig tillverkningsprocess trots att den inte ger några synbara 

effekter på föremålet för upphandlingen. Av samma skäl borde det vara godtagbart att, 

genom etisk märkning, ställa krav på att tillverkningen inte strider mot grundläggande 

sociala krav, enligt Mathias Sylwan.193 Möjligheten att ställa krav på miljöegenskaper 

vid de tekniska specifikationerna har tagits in i upphandlingsdirektivet och i LOU. Det 

anges att miljömärkning får utgöra ett bevis för att de miljöegenskaper som fastställts i 

upphandlingsunderlaget är uppfyllda, det anges även att alla andra lämpliga bevismedel 

ska godtas.194 Möjligheten att ställa krav på att produkterna har framställts med respekt 

för de grundläggande mänskliga rättigheterna har inte specifikt angivit i direktivet eller i 

LOU varpå det inte med säkerhet går att avgöra om det är förenligt med gällande rätt. 
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Miljöstyrningsrådet ställde sig tveksamt till frågan om rättvisemärkning vid offentlig 

upphandling av varor. I miljöstyrningsrådets vägledning, som publicerades 2008, 

angavs att det är möjligt att ställa miljömässiga krav på produktionsprocessen även i de 

fall produktionsmetoden endast påverkar slutprodukten ”osynligt”, till exempel krav på 

förnybar elektricitet. Vidare angavs att sociala arbetsförhållanden inte borde anses vara 

”osynliga” egenskaper hos en vara med anledning av att tekniska specifikationer ska 

ange bland annat prestanda och funktion.195     

 

2009 lämnade kommissionen ett meddelande avseende rättvisemärkning vid offentlig 

upphandling. Kommissionen anger att upphandlande myndigheter inte får kräva att de 

upphandlade varorna ska vara rättvisemärkta eftersom det kan utesluta produkter som 

inte är rättvisemärkta men som ändå uppfyller liknande standarder för hållbar handel. 

Kommissionen angav att upphandlande myndigheter som vill handla rättvist istället kan 

ange kriterier för hållbar utveckling i de tekniska specifikationerna. En förutsättning är 

dock att kriterierna har ett samband med kontraktsföremålet och inte strider mot EU-

rätten och de grundläggande principerna. Kriterierna ska vara knutna till produkternas 

olika egenskaper eller produktionsprocessen. Kommissionen råder upphandlande 

myndigheter att inte endast inkludera koncept av en viss etisk märkning i de tekniska 

specifikationerna, utan istället ange vissa av kriterierna som ligger till grund för den 

etiska märkningen och som är relevanta för kontraktsföremålet. Vidare anger 

kommissionen att upphandlande myndigheter alltid måste låta anbudsgivare styrka att 

de uppfyller kriterierna genom andra bevis än rättvisemärkning. 196  

 

Jag ställer mig till Mathias Sylwans uppfattning om att etisk märkning kan antas ha 

samma koppling till kontraktsföremålet som miljömärkning, varpå det även borde vara 

tillåtet att ställa krav i enlighet med etisk märkning. Kommissionens meddelande tyder 

på att kontraktsföremålet kan ha tillräckligt samband med kriterierna för etisk märkning 

men att viss försiktighet bör råda, eftersom det inte är säkert att alla kriterier för 

rättvisemärkning är tillåtna. Förbundsjuristen Mathias Sylwan angav att det vid 

hänvisning till en viss etisk märkning borde räcka med att annan likvärdig märkning 

också godtas.197 Av kommissionens meddelande får det även anses stå klart att det inte 

                                                 
195

 Miljöstyrningsrådet vägledning, sociala och etiska krav i offentlig upphandling , 2008-12-04. 
196

 KOM (2009) 215, s 6. 
197

 Sylwan Mathias, Sveriges Kommuner och Landsting, 2006-06-15, s. 3.  



 

 55 

är tillräckligt att andra typer av etisk märkning godtas än den angivna, utan att även 

annan bevisning ska godtas.198 Jag anser att det kan strida mot principen om 

likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen att produkterna måste vara etiskt 

märkta. Alla andra bevismedel som visar att produkterna framställts med beaktande av 

de grundläggande mänskliga rättigheterna borde godtas för att minimera riskerna att 

strida mot EU-rätten och de grundläggande principerna.  

 

Rättvisemärkningen innehåller sociala krav på skälig minimilön och rimlig arbetsmiljö, 

vilket har koppling till arbets- och anställningsvillkor. Några andra möjligheter att 

beakta arbets- och anställningsvillkor vid utformandet av de tekniska specifikationerna 

anser jag inte föreligger.      

 

5.4. Utförandevillkor 

I upphandlingsdirektivet har det införts en rätt för upphandlande myndighet att ställa 

krav på leverantören hur kontraktet ska fullgöras, så kallade utförandevillkor199. 

Utförandevillkor ska inte blandas ihop med tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, 

urvalskriterier och tilldelningskriterier. Utförandevillkoren måste leverantörerna godta 

för att kunna tilldelas kontraktet men det räcker att leverantörerna åtar sig att uppfylla 

kraven om de tilldelas kontraktet. Leverantörerna behöver alltså inte uppfylla kraven 

innan de tilldelats kontraktet men de kan inte tilldelas kontraktet om de inte godkänner 

villkoren.200 

 

5.4.1. Information om arbetarskydd och arbetsvillkor 

Vid upphandling av tjänster eller entreprenader får den upphandlande myndigheten i 

förfrågningsunderlaget ange hos vilket organ leverantörerna kan få information om 

skyldigheter avseende bland annat arbetarskydd och arbetsvillkor som gäller i den 

medlemsstat, region eller ort där kontraktet ska utföras. Den upphandlande myndigheten 

kan även kräva att leverantörerna bekräftar att de tagit hänsyn till skyldigheterna vid 
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utformningen av sina anbud.201 Anbud vari skyldigheterna, som angivits i 

förfrågningsunderlaget, inte beaktats kan inte anses ha uppfyllt kraven och kan därmed 

inte antas.202 Enligt upphandlingsdirektivet så får medlemsstaterna ålägga upphandlande 

myndigheter en skyldighet att lämna sådan information. I Sverige har en sådan 

skyldighet inte ålagts upphandlande myndigheter utan upphandlande myndigheter har 

endast getts möjligheten att ange var leverantörer kan få information om gällande 

arbets- och anställningsvillkor. Regeringen angav kortfattat i förarbetet till lagen att de 

anser att det för närvarande inte alltid bör åläggas upphandlande myndigheter en sådan 

skyldighet.203    

 

I ingressen till upphandlingsdirektivet anges även att det i utstationeringsdirektivet 

anges ett antal minimivillkor som måste uppfyllas gentemot utstationerade 

arbetstagare.204 I allmänhet borde det inte vara någon diskussion om det är lagenligt att 

begäran att leverantörerna, vid utformningen av anbuden, har beaktat skyldigheterna 

avseende arbets- och anställningsvillkor som är bindande för alla genom lag eller 

förordning. De skyldigheter som är bindande för alla leverantörer, oavsett leverantörens 

ursprung, är i princip fastställda i utstationeringslagen. Därmed anser jag att det torde 

vara möjligt att ställa krav på att alla bestämmelser som utstationeringslagen hänvisar  

till ska beaktas vid utformandet av anbudet.  

 

Huruvida hänvisning till andra skyldigheter, som fastställs i lag, förordning eller 

kollektivavtal, vilka inte omfattas av utstationeringsdirektivet får göras är mer osäkert. 

Det framgår dock av ingressen till upphandlingsdirektivet och av kommissionens 

meddelande från 2001 att samtliga relevanta nationella bestämmelser angående arbets- 

och anställningsvillkor ska vara tillämpliga vid fullgörande av ett offentligt kontrakt om 

dessa bestämmelser och dess tillämpning överrensstämmer med EU-rätten.205  För att 

andra bestämmelser avseende arbets- och anställningsvillkor än de som omfattas av 

utstationeringslagen ska vara tillämpliga krävs det att bestämmelsen inte strider mot de 

grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt 

erkännande, proportionalitet och öppenhet. Dessutom får bestämmelserna inte strida 
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mot etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster. Även om 

bestämmelserna utgör ett hinder för etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla 

tjänster kan dessa bestämmelser rättfärdigas med hänsyn till skyddet för arbetstagare 

vilket utgör ett tvingande hänsyn till allmänintresset. 206 Det ställs dock höga krav för att 

rättfärdiga en bestämmelse som utgör ett hinder mot friheterna, därav är det svårt att ge 

någon vägledning av vilka bestämmelser, utöver de som fastställs i utstationeringslagen, 

som skulle kunna anses vara förenliga med EU-rätten. Det är dock inte uteslutet att 

bestämmelser som kan rättfärdigas finns.   

  

Alla relevanta nationella, internationella och EU-rättsliga bestämmelser avseende 

arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas vid utförandet av ett offentligt kontrakt. 

Utförandet av kontraktet ska ske i överensstämmelse med gällande bestämmelser även 

om de inte har angetts i förfrågningsunderlaget till upphandlingen. I vissa fall kan även 

en leverantör som tidigare brutit mot vissa bestämmelser uteslutas från upphandlingen. 

För att uteslutning ska få ske krävs det att överträdelsen av bestämmelserna utgör ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen eller att leverantören är dömd för brott mot 

yrkesutövningen.207 Om upphandlande myndighet däremot anger i 

förfrågningsunderlaget var leverantörerna kan få information om dess skyldigheter 

avseende arbets- och anställningsvillkor och kräver att leverantören bekräftar att de tagit 

hänsyn till dessa skyldigheter kan upphandlande myndighet utesluta leverantörer som 

inte bekräftar att de tagit hänsyn därtill. Därmed kan leverantörer uteslutas från 

upphandlingen även om de inte dömts för brott mot yrkesutövningen eller begått ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen.  

   

I 15 kap LOU, vari upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet regleras, 

finns inga bestämmelser om möjligheten att ange var leverantörer kan få information 

om gällande skyldigheter. Bestämmelsen om information om leverantörernas 

skyldigheter avseende arbets- och anställningsvillkor är alltså inte direkt gällande för 

upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet. Detta torde enligt min 

mening inte utesluta att upphandlande myndigheter tillämpar denna möjlighet även vid 

upphandlingar som inte omfattas av direktivet. Jag anser att det inte finns några 

bestämmelser som utesluter möjligheten att ange var leverantörerna kan få information 
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om skyldigheterna, som gäller vid utförandet av kontraktet, även om möjligheten inte 

direkt anges LOU för upphandlingar som inte omfattas av direktivet. Upphandlingar 

som inte omfattas av direktivet har oftast inget gränsöverskridande intresse och därmed 

är i princip alla leverantörer från Sverige och ska tillämpa den svenska lagstiftningen. 

För att upphandlande myndighet däremot ska ha möjlighet att utesluta en leverantör 

som inte åtar sig att följa de skyldigheter som följer av bestämmelser i lag bör dock 

upphandlande myndighet ange vilka skyldigheter, som följer enligt lag, som ska gälla 

för utförandet av kontraktet i likhet med upphandlingar som omfattas av 

upphandlingsdirektivet.  

 

5.4.2 Särskilda kontraktsvillkor 

I EU-domstolens dom i Beentjes-målet förekom särskilda kontraktsvillkor för första 

gången. EU-domstolen angav att ett kriterium avseende anställning av 

långtidsarbetslösa varken var ett kvalificeringskriterium, en teknisk specifikation eller 

ett tilldelningskriterium. Trots detta ansåg EU-domstolen att ett sådant kriterium var 

förenligt med då gällande upphandlingsdirektiv, vari det inte föreskrevs någon rätt att 

ställa fullgörandevillkor.208 Särskilda kontraktsvillkor har därefter förekommit i andra 

fall från EU-domstolen, bland annat i målet Nord Pas de Calais209. EU-domstolens 

praxis har legat till grund för bestämmelserna i upphandlingsdirektivet. 210  

 

I upphandlingsdirektivet anges att en upphandlande myndighet får ställa särskilda krav 

på hur ett kontrakt ska fullgöras. En förutsättning är dock att kraven är förenliga med 

EU-rätten och att de anges i förfrågningsunderlaget. I direktivet anges att sådana krav 

kan omfatta sociala hänsyn.211 Bestämmelserna om särskilda kontraktsvillkor har även 

tagits in i LOU212, och bestämmelsen i LOU har utformats i stor likhet med 

bestämmelsen i upphandlingsdirektivet. Bestämmelsen i LOU gäller för alla 

upphandlingar som omfattas av lagen, även upphandlingar som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet.213  
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Utförandevillkoren måste vara förenliga med de EU-rättsliga principerna och EU-

fördragens regler om den inre marknaden. För att ett villkor ska vara proportionerligt får 

villkoret endast avse den del av leverantörens verksamhet som omfattas av det som 

upphandlas på grund av att mer svepande skäl som omfattar även andra delar av 

verksamheten inte har tillräcklig anknytning till det som upphandlas. 214  Det måste även 

vara möjligt för den upphandlande myndigheten att kontrollera att leverantören 

uppfyller utförandevillkoren.215  

 

I ingressen till upphandlingsdirektivet anges några exempel på vad som kan avses med 

särskilda kontraktsvillkor. Däri anges att upphandlande myndigheter bland annat skulle 

kunna kräva att leverantören anställer långtidsarbetslösa eller personer med 

funktionshinder, genomför utbildning för arbetslösa eller ungdomar eller att 

leverantören ska följa de grundläggande ILO-konventionerna.216  I förarbetena till LOU 

anger regeringen att i linje med att krav kan ställas om att leverantörerna ska följa de 

grundläggande ILO-konventionerna bör krav kunna ställas på arbetsmiljön. Regeringen 

anger några exempel på vad som skulle kunna omfattas av särskilda villkor men anger 

inget exempel avseende arbets- och anställningsvillkor förutom att krav bör kunna 

ställas på arbetsmiljön. Det konstateras att det är svårt att precisera vilka sociala krav 

som är förenliga med EU-rätten. Regeringen anser dock att upphandlande myndigheter 

har stora möjligheter att fastställa särskilda villkor av social karaktär. Vidare anges att 

möjligheten att ställa särskilda villkor av social karaktär i en upphandling är begränsad 

till upphandlingar av tjänster och bygg och anläggningsarbeten. Regeringen anger att 

vid varuupphandlingar kan särskilda villkor av social karaktär som påverkar 

organisationen eller policy för en leverantör från någon annan medlemsstat vara 

diskriminerande eller medföra ett oberättigat handelshinder. Särskilda krav kan dock 

tillämpas på varuupphandlingar som avser blandade kontrakt, vilka även innefattar 

inslag av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten, och varuupphandlingar som avser 

varor som tillverkas på uppdrag av den upphandlande myndigheten. 217 I 

upphandlingsdirektivet finns det ingen uttrycklig begränsning av särskilda villkor i 

varuupphandlingar. Kommissionen har uttalat att särskilda villkor som innebär ett kra v 

på att leverantören ändrar sin organisation, struktur eller policy kan vara 
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diskriminerande eller vara ett oberättigat handelshinder och därmed förefaller det 

svårare för upphandlande myndigheter att tillämpa särskilda villkor som rör utförandet 

av ett upphandlingskontrakt.218  

 

I likhet med rätten att ange var leverantörer kan få information om gällande skyldigheter 

och krav på att dessa beaktas vid utformandet av anbudet borde det inte vara några 

diskussioner angående rätten för upphandlande myndigheter a tt ställa rimliga krav på att 

leverantören vid utförandet av kontraktet ska efterleva gällande lagar avseende arbets- 

och anställningsvillkor. Bestämmelser avseende arbets- och anställningsvillkor som 

gäller för alla leverantörer innefattande leverantörer från utlandet återfinns i 

utstationeringslagen. Det torde därmed, enligt min mening, stå klart att upphandlande 

myndigheter kan kräva att leverantörerna ska efterleva bestämmelserna i 

utstationeringslagen vid utförandet av det offentliga kontraktet.219   

 

5.4.2.1. Krav på bundenhet av kollektivavtal  

EU-domstolen angav i Laval-målet att om leverantörer känner sig tvingade att ansluta 

sig till ett kollektivavtal kan det bli mindre lockande att tillhandahålla tjänster och 

därmed kan det utgöra ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster.220  I likhet med 

EU-domstolens uttalande i Laval-målet får krav vid offentlig upphandling på att 

leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal anses utgöra ett hinder av friheten att 

tillhandahålla tjänster. Hinder mot friheten att tillhandahålla tjänster kan dock 

rättfärdigas om hindret är motiverat av skydd för arbetstagare, vilket utgör ett tvingande 

hänsyn till allmänintresset. För att det ska kunna rättfärdigas krävs även att hindret är 

proportionerligt. I Laval-målet angav EU-domstolen att blockaden av ett företag på 

grund av att arbetstagarförbundet ville få till stånd ett kollektivavtal inte kunde 

rättfärdigas. Anledningen var bland annat att det redan fanns minimiskyddsregler för 

arbetstagarna varpå det inte var nödvändigt att kräva att ett företag skulle vara bunden 

av ett kollektivavtal och tillämpa alla arbets- och anställningsvillkor som föreskrivs däri 

för att skydda arbetstagarna.221 
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I Sverige har ett antal fall avgjorts i domstol avseende krav på att leverantörerna ska 

vara bundna av kollektivavtal. I dessa rättsfall har domstolen kommit fram till att det 

inte är förenligt med EU-rätten och LOU att ställa krav på att leverantörerna ska vara 

bundna av kollektivavtal. Domstolen uttalade att sådana krav kan missgynna 

leverantörer som inte tecknat kollektivavtal och därmed strida mot principen om 

likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen.222 Jag antar att domstolen menar att 

leverantörer som inte tecknat kollektivavtal men som ändå tillämpar villkor som 

motsvarar villkor enligt kollektivavtal är att likställa med leverantörer som är bundna av 

kollektivavtal. Ändå utesluts leverantörer, som inte åtar sig att binda sig till ett 

kollektivavtal men som tillämpar villkor motsvarande villkoren i kollektivavtal, från 

upphandlingen. Detta måste enligt min mening strida mot principen om likabehandling 

och ickediskrimineringsprincipen. 

 

Kravet på att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal kan strida mot 

etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. I kollektivavtal ingår många 

olika arbets- och anställningsvillkor och det är, enligt mig, inte troligt att alla dessa 

villkor skulle kunna rättfärdigas med hänsyn till skyddet för arbetstagare. Många arbets- 

och anställningsvillkor går säkerligen utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa 

skyddet för arbetstagare och kan därmed inte rättfärdigas på den grunden.  

Etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster omfattar inte upphandlingar 

som inte har något gränsöverskridande intresse. Med anledning av att krav på bundenhet 

av kollektivavtal även kan strida mot principen om likabehandling och icke-

diskrimineringsprincipen, som gäller för alla upphandlingar som omfattas av LOU,  

gäller begränsningen även vid upphandlingar som inte omfattas av 

upphandlingsdirektivet och som inte har något gränsöverskridande intresse.223 Jag anser 

även att kravet på att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal kan strida mot 

proportionalitetsprincipen. Skyddet för arbetstagare hade kunnat säkerställas genom ett 

mindre ingripande krav som till exempel genom att kräva att leverantörerna ska tillämpa 

villkoren enligt kollektivavtalet men att de inte behöver vara bundna av själva 

kollektivavtalet. Min slutsats är därmed att upphandlande myndigheter inte torde kunna 
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uppställa krav på att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal vid utförandet av 

kontraktet. 

    

5.4.2.2. Krav på villkor som motsvarar villkor i kollektivavtal 

Ett annat krav som förekommit i offentliga upphandlingar är att leverantörer som inte är 

bundna av kollektivavtal ändå ska tillämpa villkor som gäller enligt kollektivavtalet. 

Sådant krav innebär inte att leverantören behöver vara bunden av något kollektivavtal. 

Ett sådant krav behandlades av konkurrensverket i dess beslut avseende Botkyrka 

kommuns upphandling av entreprenader. I beslutet angav konkurrensverket att 

motsvarande villkor vid en offentlig upphandling inte direkt varit föremål för prövning i 

EU-domstolen eller i den nationella domstolen och att rättsläget inte är helt klarlagt. 

Konkurrensverket drog dock slutsatsen att villkor som innebär att leverantörerna ska 

tillämpa villkor som motsvarar villkor i kollektivavtal inte är förenligt med gällande rätt 

och att Botkyrka kommuns upphandling stred mot de grundläggande principerna.224   

 

Det framgår inte tydligt vilka principer som Botkyrkas upphandling strider emot. Min 

uppfattning är att konkurrensverket anser att kravet på att leverantörerna ska tillämpa 

villkor som motsvarar villkor enligt kollektivavtal strider mot EU-rätten på grund av att 

verket bygger sin slutsats på Rüffert-målet225och Laval-målet226. Detta torde betyda att 

konkurrensverket anser att kravet kan utgöra ett hinder mot de fria rörligheterna. Jag 

anser att så kan vara fallet med anledning av att kollektivavtal innehå ller många olika 

arbets- och anställningsvillkor som kan göra det mindre attraktivt för utländska 

leverantörer att tillhandahålla tjänster i andra länder om arbets- och 

anställningsvillkoren förskriver högre miniminivå än den som gäller i leverantörens 

hemland. Jag anser att det inte är troligt att alla dessa villkor skulle kunna rättfärdigas 

med hänsyn till skyddet för arbetstagare,227 varpå krav på att leverantören ska tillämpa 

villkor som motsvarar villkor enligt kollektivavtal antagligen inte är tillåtet i 

upphandlingar som har ett gränsöverskridande intresse.  
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EU-rättens bestämmelser om etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster 

gäller dock inte för upphandlingar som inte har ett gränsöverskridande intresse. 

Däremot gäller de grundläggande principerna för alla upphandlingar i Sverige, även för 

upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivet och för upphandlingar utan 

gränsöverskridande intresse.228 Jag anser inte att det strider mot principerna om 

likabehandling och icke-diskriminering att ställa krav på att leverantören ska tillämpa 

villkor som motsvarar villkoren i kollektivavtal. Ett sådant krav gäller lika för alla 

leverantörer oavsett vilket land de kommer ifrån. Dessutom behandlas leverantörer som 

inte är bundna av kollektivavtal, men tillämpar arbets- och anställningsvillkor som 

motsvarar villkoren i kollektivavtal, på samma sätt som leverantörerna som är bundna 

av kollektivavtal. Vad som, enligt min mening, är mera svårbedömt är huruvida det 

strider mot proportionalitetsprincipen att kräva att leverantörerna ska tillämpa villkor 

motsvarande villkoren i ett kollektivavtal. Kollektivavtalen kan innehålla många olika 

arbets- och anställningsvillkor. Vissa utav dessa villkor skulle kunna anses gå utöver 

vad som är nödvändigt för att säkerställa syftet med kraven, att skydda arbetstagarna. 

Jag anser att det vid bedömningen, avseende om ett krav är proportionerligt, är viktigt 

att beakta att det inte det inte krävs något avvägande av två motstående intressen som 

det gör vid bedömningen av om krav som utgör ett hinder mot de fria rörligheterna ska 

rättfärdigas. Därmed anser jag att arbets- och anställningsvillkor borde kunna anses 

proportionerliga även om villkoren inte kan rättfärdigas om de skulle utgöra ett hinder 

för de fria rörligheterna.229 Därmed anser jag att upphandlande myndigheter borde 

kunna ställa krav på att leverantören ska tillämpa villkor som motsvarar villkor i 

kollektivavtal för upphandlingar som inte har ett gränsöverskridande intresse, men med 

reservation om att kraven i kollektivavtalet ska vara proportionerliga och att kraven är 

tydligt definierade i kollektivavtalet.    

 

5.4.2.3. Vissa kollektivavtalsbestämmelser 

Trots att det antagligen inte är möjligt att ställa krav på att leverantören ska vara bunden 

av ett kollektivavtal torde det vara möjligt att kräva att leverantörerna tillämpar vissa 

centrala arbets- och anställningsvillkor som står i paritet med villkor i kollektivavtal.  
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Kerstin Ahlberg, forskningsredaktör, och Niklas Bruun, professor i privaträtt, anser att 

det är möjligt att ställa villkor om att leverantören ska betala sina arbetstagare 

minimilöner som är tydligt definierade i rikstäckande kollektivavtal som uppfyller 

kraven i utstationeringslagen. De anger även att det är osäkert i vilken mån 

kollektivavtal som uppfyller kraven i utstationeringslagen existerar i dagens läge, men 

att kollektivavtalen antagligen kommer att anpassas till förutsättningarna i 

utstationeringslagen.230 Med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet231 är det 

troligt att det finns kollektivavtal i Sverige som inte uppfyller kraven på kollektivavtal 

som kan anses gälla allmänt enligt utstationeringsdirektivet232 samt att just 

bestämmelserna om minimilön inte är tillräckligt tydligt definierade. Jag ansluter mig 

till Kerstin Ahlbergs och Niklas Bruuns ståndpunkt. Jag tillägger dock att krav på att 

leverantören ska tillämpa även andra bestämmelser,  som omfattas av den hårda kärnan i 

utstationeringslagen, vilka föreskrivs i rikstäckande kollektivavtal, bör vara möjligt. 

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun anför vidare att upphandlande myndigheter inte har 

någon möjlighet att ställa krav på vilken lön som ska tillämpas vid upphandling av 

tjänster i branscher där det inte finns något kollektivavtal som uppfyller villkoren i 

utstationeringslagen.233  

  

Kollektivavtal innehåller villkor som inte avser områden som omfattas av den hårda 

kärnan. Med stöd av utstationeringsdirektivet kan villkor som inte omfattas av den 

hårda kärnan åläggas företag som utstationerar arbetstagare inom landets territo rium om 

villkoren berör ordre public.234 Av EU-domstolens praxis framgår att alla villkor i ett 

kollektivavtal inte kan anses omfatta ordre public endast av den anledningen att 

villkoret är fastställt i ett kollektivavtal.235 Med ordre public avses ”de tvingande 

bestämmelser från vilka inga undantag kan göras, och vilka, genom sin art och sitt syfte, 

uppfyller tvingande krav av allmänintresse”.236 Villkor som endast fastställs i 

kollektivavtal borde, enligt min mening, inte kunna anses utgöra ”tvingande 

bestämmelser från vilka inga undantag kan göras” med anledning av att inte alla 

svenska arbetsgivare omfattas av villkoren i de svenska kollektivavtalen, eftersom det 
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inte finns något system för att förklara kollektivavtal allmängiltiga i Sverige. Det är 

därmed inte troligt att upphandlande myndigheter kan ställa krav på att leverantörerna 

ska tillämpa vissa arbets- och anställningsvillkor som går utöver de krav som följer av 

utstationeringslagen, baserat på rätten att ställa krav rörande ordre public. Därmed inte 

sagt att vissa av villkoren i kollektivavtal som inte omfattas av den hårda kärnan kan 

ställas i en offentlig upphandling, utan endast sagt att rätt att ställa sådana krav inte 

följer av utstationeringsdirektivet. 

 

Krav som inte strider mot EU-rätten eller upphandlingsdirektivet får ställas. Jag anser 

dock att det är troligt att många arbets- och anställningsvillkor kan utgöra ett hinder för 

de fria rörligheterna. I Rüffert-målet angav EU-domstolen att det kunde vara ett hinder 

mot rätten att tillhandahålla tjänster att ställa krav på vilken minimilön som skulle 

tillämpas vid utförandet av kontraktet på grund av att det blir mindre attraktivt för 

leverantörer från länder med lägre minimilön att tillhandahålla tjänster i andra länder.237 

Detta tyder på att det inte är tillräckligt att konkurrensen sker på lika villkor, att alla 

leverantörer ska tillämpa samma lägsta minimilön, utan utländska leverantörer ska ges 

en fördel genom att de tillåts att tillämpa en lägre minimilöner än den som gäller för 

inhemska leverantörer.238 Det kan alltså utgöra ett hinder mot fria rörligheterna om 

kravet på arbets- och anställningsvillkor medför att en leverantör från ett annat land kan 

förlora sitt försprång som denna leverantör har på grund av att lägre arbets- och 

anställningsvillkor tillämpas i leverantörens hemland. I EU-domstolens domar i Rüffert-

målet och Laval-målet har domstolen efter att den klarlagt att medlemsstaterna inte hade 

en rätt enligt utstationeringsdirektivet att vidta de åtgärderna som företagits i fallen 

fortsatt bedömningen utifrån möjligheterna att rättfärdiga hinder för de fria 

rörligheterna. I de nämnda målen har åtgärderna inte kunnat rättfärdigas och det ställs 

höga krav för att ett hinder för de fria rörligheterna ska kunna rättfärdigas. 239 Dock är 

det inte uteslutet att vissa arbets- och anställningsvillkor skulle kunna rättfärdigas med 

hänsyn till skyddet för arbetstagare. Vid rättfärdigandet är det två motstående intressen 

som ska vägas mot varandra. Å ena sidan skyddet för arbetstagarna och å andra sidan 

rätten till de fria rörligheterna. Med tanke på att EU har börjat lägga en tyngre vikt vid 
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sociala hänsyn torde EU, enligt min mening, godkänna vissa arbets- och 

anställningsvillkor trots att de kan hindra de fria rörligheterna.   

 

5.5. Tilldelningskriterier 

Den upphandlande myndigheten kan välja mellan två olika tilldelningskriterier240, den 

kan antingen välja att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt för den 

upphandlande myndigheten eller det anbudet som innehåller det lägsta priset. Vilken 

tilldelningsgrund som kommer att tillämpas ska anges i annonsen eller i 

förfrågningsunderlaget.  I LOU och i upphandlingsdirektivet anges att den 

upphandlande myndigheten vid bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet ska ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till kontraktsföremålet. Vidare 

anges ett antal exempel på olika kriterier som upphandlande myndighet kan ta hänsyn 

till. I exemplen anges kvalitet, pris, leveransdag eller tid för fullgörandet, tekniska, 

estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, driftkostnader,  

kostnadseffektivitet, service och tekniskt stöd. 241 Exemplen som anges är inte 

uttömmande och hindrar därmed inte att upphandlande myndighet även använder sig av 

andra kriterier. Även andra kriterier än av rent ekonomiska art får tillämpas. Det kan 

inte uteslutas att faktorer som inte är av rent ekonomisk art kan ha betydelse för 

anbudets värde för den upphandlande myndigheten. 242 Om den upphandlande 

myndigheten valt att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska det anges vilka 

kriterier som kommer att beaktas samt hur dessa kriterier kommer att viktas inbördes. 

Om det inte är möjligt att ange viktning ska kriterierna istället anges i fallande 

prioritetsordning.243   

 

Bestämmelserna i LOU angående tilldelningskriterierna är utformade i nära anslutning 

till bestämmelsen i upphandlingsdirektivet. Exemplen på de olika kriterierna som kan 

beaktas är uteslutande samma i LOU och i upphandlingsdirektivet. 244 Även för 

upphandlingar som inte omfattas av direktivet är tilldelningskriterierna begränsade till 
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det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet som innehåller det lägsta priset. 

Bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska göras enligt samma 

bestämmelser som upphandlingar som regleras av både LOU och direktivet.245   

 

När upphandlingskontraktet ska tilldelas utifrån anbudet som innehåller det lägsta priset 

kan inga arbets- eller anställningsvillkor ställas som ett tilldelningskriterium. Det kan 

dock vara tillåtet att ta vissa sociala hänsyn vid bedömningen av det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet. Kommissionen angav i ett meddelande från 2001 att ”[k]riterier 

som omfattar sociala hänsyn får användas för att avgöra vilket anbud som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga om de innebär en ekonomisk fördel för den upphandlande 

myndigheten som är kopplad till den vara eller tjänst som är föremål för 

upphandlingen”.  Tilldelningskriterierna som tillämpas ska även göra det möjligt för den 

upphandlande myndigheten att jämföra anbuden på ett objektivt sätt, dessutom måste 

kriterierna vara direkt kopplade till kontraktsföremålet eller det sätt som kontraktet ska 

utföras på. I meddelandet anges att två villkor ställs på kriterierna som ska avgöra vilket 

anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. De två villkoren är att kriterierna ska 

vara icke-diskriminerande och de ska vara till ekonomisk fördel för den upphandlande 

myndigheten. Frågan avseende om det krävs att varje enskilt tilldelningskriterium ska 

medföra en direkt ekonomisk fördel för den upphandlande myndigheten, eller om det 

räcker att tilldelningskriterierna är mätbara i ekonomiska termer, utan att behöva 

återspegla en direkt ekonomisk fördel i det enskilda kontraktet togs upp i meddelandet. 

Kommissionen ställde sig till den första tolkningen. 246 

 

EU-domstolen har i domar som meddelats efter kommissionens meddelande angivit att 

bestämmelsen om antagande av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska tolkas så 

att upphandlande myndighet kan beakta miljökriterier247, vilket talar för att 

kommissionens ställningstagande kan ha ändrats och att det inte verkar krävas att 

kriterierna har en direkt ekonomisk fördel i det enskilda kontraktet, för den 

upphandlande myndigheten. I ett EU-rättsligt fall, Concordia Bus Finland, godtogs ett 

tilldelningskriterium, vid bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, 

vid en upphandling av lokala busstransporttjänster avseende bussarnas koldioxidutsläpp 
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och bullernivå. EU-domstolen angav att det med beaktande av målsättningen i fördraget 

om att miljöskyddskrav ska integreras i EU-rätten finner att det inte är uteslutet att 

tillämpa miljöskyddskriterier vid bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet och att bussarnas koldioxidutsläpp och bullernivå har ett samband med 

kontraktsföremålet.248 I ett annat EU-rättsligt fall, EVN- Wienstrom, avseende 

upphandling av elförsörjning godtogs ett tilldelningskriterium, vid bedömningen av det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, om att den levererade elen skulle ha producerats 

från förnybara energikällor.  En förutsättning var att det var möjligt att säkerställa en 

verklig kontroll av kravet.249 

 

Fallen från EU-domstolen avser miljökrav och inte sociala krav, men i ingressen till 

upphandlingsdirektivet anges att sociala kriterier kan ställas som tilldelningskriterier 

enligt samma villkor som miljökriterier.250 Med beaktande av att även sociala hänsyn 

har tagits in i EU:s fördrag anser jag att det är troligt att vissa sociala aspekter kan vägas 

in i tilldelningskriterierna. Detta bör dock göras med försiktighet på grund av att det är 

osäkert om arbets- och anställningsvillkor har tillräckligt samband med 

kontraktsföremålet.  

 

Trots att det är viktigt att inte blanda ihop de olika typerna av kriterier i en upphandling, 

eftersom olika sociala hänsyn kan bli tillämpliga vid de olika typerna av kriterier, kan 

det i vissa fall från domstolarna vara svårt att avgöra vilken typ av kriterium som 

behandlas. I EU-domstolens mål, Nord Pas de Calais, diskuteras sociala hänsyn i form 

av krav på att leverantören ska anställa arbetslösa vid utförandet av ett offentligt 

kontrakt. EU-domstolen angav att upphandlande myndigheter ska anta det anbudet som 

har lägsta priset eller det anbudet som är ekonomiskt mest fördelaktiga och att 

bestämmelsen om antagande av det ekonomiskt mest fördelaktigt inte utesluter att 

upphandlande myndighet får ställa krav som har samband med att bekämpa 

arbetslösheten. Dock anges i målet att den franska regeringen anser att kriteriet 

avseende anställning av långtidsarbetslösa inte hade till syfte att fastställa det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utan att kriteriet var ett icke avgörande 
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tilläggskriterium, alltså ett utförandevillkor.251 EU-domstolens dom torde, enligt mig, 

betyda att även om det är svårt att ställa villkor med sociala hänsyn som ett 

tilldelningskriterium hindrar dock inte bestämmelserna om tilldelningsgrunderna att 

kriterier med sociala hänsyn tas i en upphandling, tillexempel som ett utförandevillkor.     

 

I förvaltningsrättens dom i Rent-A-Nurse-målet, hade sociala hänsyn vägts in vid 

bedömningen av vilket anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktigt. Vid 

bedömningen fick leverantörer som var auktoriserade ett mervärde. För att få 

auktorisering krävdes att leverantören var bunden av ett kollektivavtal. 

Förvaltningsrätten angav att detta krav kunde vara diskriminerande och icke 

proportionerligt och därmed stred mot EU-rätten och de grundläggande principerna för 

upphandling.252  Domstolen angav inget i domen som tyder på att alla sociala krav vid 

bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet anses strida mot gällande 

rätt. Därmed är det inte uteslutet att vissa sociala krav kan ställas som 

tilldelningskriterium, dock ställs det höga krav för att sådana villkor ska vara förenliga 

med gällande rätt.  

 

I Sverige har tilldelningsgrunderna begränsats till anbudet med lägsta pris eller det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för alla upphandlingar som omfattas av LOU, 

även de som inte omfattas av upphandlingsdirektivet. 253 Därmed följer samma 

begränsningar för upphandlingar som amfattas av direktivet som för upphandlingar som 

inte omfattas av direktivet.  
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6. Egna tankar kring arbets- och anställningsvillkor i 

offentlig upphandling 

Vilka arbets- och anställningsvillkor som får ställas vid offentlig upphandling är i 

dagsläget inte helt klarlagt. Vissa av de gemenskapsrättsliga och även de nationella 

bestämmelserna är inte helt klara och tydliga. I förarbetena till LOU anger regeringen 

att det är svårt att precisera vilka sociala krav som får ställas i offentliga upphandlingar 

men anger vidare att upphandlande myndigheter har stora möjligheter att ställa sociala 

krav.254 Det finns inte någon omfattande praxis på området avseende arbets- och 

anställningsvillkor i offentlig upphandling och dessvärre ger inte alltid de få 

domstolsavgörandena på området någon heltäckande förklaring och motivering för 

domslutet.    

 

LOU har utformats i nära anslutning till upphandlingsdirektivet varpå i princip samma 

möjligheter och begränsningar att ställa arbets- och anställningsvillkor gäller enligt EU-

rätten och den nationella rätten. För upphandlingar som inte regleras av 

upphandlingsdirektivet och som inte anses ha något gränsöverskridande intresse borde 

dock möjligheterna att ställa arbets- och anställningsvillkor i vissa fall vara något större.  

 

Det är framförallt etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som 

begränsar rätten för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörerna ska 

tillämpa vissa arbets- och anställningsvillkor. Med ledning från EU-domstolens 

praxis255 kan man dra slutsatsen att många arbets- och anställningsvillkor skulle kunna 

utgöra ett hinder för etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla tjänster. Vissa 

arbets- och anställningsvillkor skulle dock kunna rättfärdigas med hänsyn till skyddet 

för arbetstagare men det ställs höga krav för att ett hinder mot friheterna ska kunna 

rättfärdigas. Detta leder till att upphandlande myndigheter bör vidta viss försiktighet 

med att ställa arbets- och anställningsvillkor i upphandlingar. Etableringsfriheten och 

rätten att tillhandahålla tjänster omfattar inte upphandlingar som inte anses ha ett 

gränsöverskridande intresse. Därmed finns det större möjligheter att ställa arbets- och 
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anställningsvillkor i dessa upphandlingar än i upphandlingar som har ett 

gränsöverskridande intresse.   

 

Upphandlingsdirektivet är endast tillämpligt på upphandlingar som överskrider vissa 

angivna belopp, de så kallade tröskelvärdena. Upphandlingar som inte överstiger dessa 

tröskelvärden regleras endast av de nationella bestämmelserna som medlemsstaterna 

valt att själva införa. I upphandlingsdirektivet anges de grundläggande principerna som 

ska gälla för upphandlingarna som omfattas av direktivet. Sverige har valt att införa de 

grundläggande principerna även för upphandlingar som inte omfattas av direktivet.256 

Dessa grundläggande principer, framförallt principen om likabehandling, icke-

diskrimineringsprincipen och proportionalitetsprincipen kan begränsa möjligheterna att 

ställa arbets- och anställningsvillkor i upphandlingarna. Med anledning av att Sverige 

har valt att i stor utsträckning låta bestämmelserna enligt upphandlingsdirektivet, 

däribland de grundläggande principerna, omfatta alla upphandlingar har Sverige alltså 

inte utnyttjat möjligheterna att i ännu större utsträckning tillåta sociala hänsyn i 

upphandlingar som inte omfattas av direktivet.  

 

Vid upphandlingar av tjänster och entreprenader är det störst möjlighet att ställa arbets- 

och anställningsvillkor som ett utförandevillkor. 

 

Är det tillåtet att ställa krav, i offentlig upphandling, på att leverantörerna ska följa 

arbets- och anställningsvillkor som följer av bestämmelser i lag? Alla arbets- och 

anställningsvillkor som följer av bestämmelser i lag eller internationella förordningar är 

tillämpliga vid utförandet av offentliga kontrakt. En förutsättning är dock att 

bestämmelserna och tillämpningen av dessa inte strider mot EU-rätten.257 Många arbets- 

och anställningsvillkor kan antagligen anses utgöra ett hinder mot de EU-rättsliga 

principerna om rätten att tillhandahålla tjänster och etableringsrätten. Det torde dock stå 

klart att det är möjligt att ställa krav på att leverantören ska följa arbets- och 

anställningsvillkoren som följer av utstationeringslagen.  

 

Är det tillåtet att ställa krav, i offentlig upphandling, på att leverantörerna ska vara 

bundna av kollektivavtal? Det får anses stå klart att det strider mot gällande rätt att ställa 
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krav på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. Ett sådant krav har enligt 

svensk praxis ansetts strida mot de grundläggande principerna, framförallt principen om 

likabehandling och icke-diskriminering.258 Detta betyder att det inte är tillåtet att ställa 

krav på avtalsbundenhet för vare sig upphandlingar som omfattas av 

upphandlingsdirektivet eller upphandlingar som inte omfattas av direktivet och som inte 

har något gränsöverskridande intresse.  

 

Är det tillåtet att ställa krav, i offentlig upphandling, på att leverantören ska tillämpa ett 

kollektivavtal eller motsvarande villkor? Ett sådant krav har behandlats i ett beslut från 

konkurrensverket. Konkurrensverket ansåg att kravet stred mot gällande rätt men angav 

även att ett sådant krav inte varit föremål för prövning av vare sig EU-domstolen eller 

den nationella domstolen och att rättsläget därav var osäkert. 259 Enligt min mening 

borde ett sådant krav strida mot friheten att tillhandahålla tjänster och 

etableringsfriheten. Det torde inte heller gå att rättfärdiga alla arbets- och 

anställningsvillkor som ingår i kollektivavtal. Därmed anser jag att det inte är tillåtet att 

ställa krav på att leverantören ska tillämpa ett kollektivavtal eller motsvarande villkor i 

upphandlingar som har ett gränsöverskridande intresse. Jag anser dock att det antagligen 

inte strider mot de grundläggande principerna att ställa ett sådant krav under 

förutsättning att kraven i kollektivavtalet är proportionerliga. Detta betyder att det torde 

vara tillåtet att ställa ett sådant krav i upphandlingar som inte har något 

gränsöverskridande intresse på grund av att etableringsfriheten och friheten att 

tillhandahålla tjänster inte gäller för dessa upphandlingar.  

 

Är det tillåtet att ställa krav, i offentliga upphandlingar, på att leverantörerna ska 

tillämpa vissa arbets- och anställningsvillkor som exempelvis föreskrivs i 

kollektivavtal? Jag anser att det torde vara möjligt att ställa krav på att leverantören ska 

tillämpa arbets- och anställningsvillkor som omfattas av den hårda kärnan och som 

följer av rikstäckande kollektivavtal som uppfyller kraven som ställs i 

utstationeringslagen. Antagligen borde det gå att ställa även andra arbets- och 

anställningsvillkor som följer av kollektivavtal men en förutsättning är att dessa krav 
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inte utgör ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten eller 

att de kan rättfärdigas. 

 

Vid upphandlingar av varor är möjligheterna att ställa arbets- och anställningsvillkor 

mer begränsade. Vid varuupphandlingar kan det vara störst möjlighet att ta hänsyn till 

arbets- och anställningsvillkor i de tekniska specifikationerna. En möjlighet är att ställa 

krav med koppling till rättvisemärkning. Rättvisemärkning innehåller till exempel krav 

på skälig minimilön och rimlig arbetsmiljö.  

 

Är det tillåtet att ställa krav, i offentlig upphandling, på att varorna ska vara 

rättvisemärkta? Kommissionen lämnade 2009 ett meddelande avseende 

rättvisemärkning. Kommissionen angav att upphandlande myndigheter inte får kräva att 

varorna ska vara rättvisemärkta på grund av att ett sådant krav utesluter produkter som 

inte är rättvisemärkta men som ändå uppfyller liknande standarder för hållbar handel.260  

Jag anser att ett krav på att varan ska vara rättvisemärkt strider mot 

likabehandlingsprincipen varpå jag inte anser att det är tillåtet att ställa sådant krav i 

offentliga upphandlingar, vare sig i upphandlingar som omfattas av 

upphandlingsdirektivet eller i upphandlingar som inte omfattas av direktivet.  

 

Är det tillåtet att ställa krav, i offentlig upphandling, på att varorna ska ha tillverkats 

under förhållanden som uppfyller villkoren för rättvisemärkning? Ett sådant krav kräver 

inte att varan är rättvisemärkt varpå det inte borde strida mot likabehandlingsprincipen. 

Därmed torde det vara tillåtet att ställa sådana krav. En förutsättning är dock att 

kriterierna har samband med kontraktsföremålet. Enligt min mening borde krav i 

enlighet med rättvisemärkning kunna ha tillräcklig koppling till kontraktsföremålet.    
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