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Sammanfattning 
I denna uppsats har vi utifrån SKTF-tidningens genomförda undersökning försökt att 

utreda huruvida den i undersökningen påstådda motsättningen mellan den för LOU 

grundläggande principen om affärsmässighet och möjligheterna att ställa sociala villkor i 

en offentlig upphandling existerar. Således blir även avsikten att studera vilka principer 

som påverkar möjligheterna att ställa sociala villkor enligt LOU samt att urskilja 

eventuella motsättningar mellan dessa principer och möjligheterna att ställa sociala 

villkor. Eftersom LOU står inför en förändring 1 januari år 2008 blir syftet också att 

försöka utreda om dessa förändringar kommer att leda till en tydligare reglering angående 

möjligheterna att ställa sociala villkor i en offentlig upphandling. Våra preciserade 

frågeställningar omfattas av forskningsfrågor som lyder som följer: Vilka motsättningar 

finns mellan LOU:s grundläggande principer och möjligheter att ställa sociala villkor? 

Och hur ställs sociala villkor i praktiken för att undvika dessa motsättningar? samt 

kommer införandet av NLOU att medföra en tydligare reglering av möjligheterna att 

ställa sociala villkor i offentlig upphandling än det som stadgats i LOU?  

 Vi använder oss av en traditionell juridisk metod för att fastställa gällande 

rätt, de lege lata. Utifrån doktrin och förarbeten har vi studerat LOU och NLOU för att 

klargöra vilka källor som utgör och påverkar gällande rätt. När det gäller sociala villkor i 

praktiken har vi utifrån SKTF-tidningens undersökning valt ut två representanter som 

används för att visa hur sociala villkor kan implementeras i en offentlig upphandling. 

 När det gäller motsättningarna mellan möjligheterna att ställa sociala villkor 

i en offentlig upphandling och iakttagande av de för LOU:s grundläggande principer 

anser vi att affärsmässighetskravet kan anses stå i strid med möjligheterna att ställa 

sociala villkor. Dock finns 1 kap. 18 b § LOU som anger att särskilda villkor i en 

upphandling får ställas i form av så kallade tillkommande kontraktsvillkor. Genom denna 

paragraf stadgas det att möjligheterna finns, att i kombination med 

affärsmässighetskravet ställa särskilda villkor om detta sker på konkurrensmässiga 

grunder. Hur utformandet av en offentlig upphandling där sociala villkor ställs ska se ut i 

praktiken anges dock inte genom lagens förarbeten. NLOU kommer att få en rent 

språkligt tydligare reglering av möjligheterna att ställa sociala villkor, men i förarbetena 

återfinns inte någon tydligare reglering av vad begreppet innebär samt var i den offentliga 

upphandlingen dessa villkor får ställas. 
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Förkortningar 
EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EFTA European Free Trade Association 

EG Europeiska gemenskapen 

EGF Romfördraget 

EU Europeiska Unionen 

FN Förenta Nationerna 

ILO  International Labour Organisation 

KKV Konkurrensverket 

KL Kommunallagen (1991:900) 

KOM Förslag från Europeiska kommissionen 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

LOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

LUFS  Ny kommande lag om offentlig upphandling av försörjningstjänster enl. 

prop 2006/07:128 (Försörjningslagen) 

NLOU Ny kommande lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 

och tjänster enligt prop 2006/07:128 (Klassiska lagen) 

NOU Nämnden för offentlig upphandling 

Prop. Proposition 

RRV Riksrevisionsverket 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SOU Statens offentliga utredningar 

TF Tryckfrihetsförordningen 

SKTF Svenska kommunaltjänstemannaförbundet 

SKTF-tidningen Svenska kommunaltjänstemannaförbundets tidning 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån 
uppsatsens problembakgrund. På detta sätt framgår varför vi valt att fokusera på 
sociala villor i den offentliga upphandlingen. Vi presenterar även de tillvägagångssätt 
vi använder oss av för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar. 

1.1 Sociala villkor i offentlig upphandling 
Att ställa etiska krav, som är en form av sociala villkor, i en offentlig upphandling 

uppfattas inte som förenligt med Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). 

Detta uttrycker vissa upphandlingschefer i landets kommuner i en av SKTF-tidningen 

genomförd undersökning1. I denna undersökning anger 140 av 154 svarande kommuner 

att de inte ställer någon form av etiska krav i sina upphandlingar. Motiveringen till att 

inte ställa sådana krav anges bland annat vara att det inte är förenligt med regleringen 

som styr offentlig upphandling. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är av en 

annan uppfattning, där förbundsjuristen Mathias Sylwan anser att etiska krav, också 

kallade särskilda villkor, i en offentlig upphandling är juridiskt hållbara. Medan 

upphandlingscheferna enligt undersökningen hänvisar till LOU och dess lydelse, 

hänvisar Sylwan till EG-rätten när det gäller möjligheten att förena offentlig 

upphandling med ett etiskt ansvarstagande.2 Både LOU och EG-rätten i kombination 

med varandra utgör grunden för offentlig upphandling. I denna uppsats kommer vi att 

undersöka om och i så fall vilka motsättningar som föreligger mellan å ena sidan LOU:s 

grundläggande principer och de grundläggande EG-rättsliga principerna som styr 

upphandlingen och å andra sidan möjligheterna att ställa sociala villkor. Vi kommer 

dessutom att undersöka om den nya lagstiftningen kommer att förändra dessa 

möjligheter.  

1.2 Bakgrund 
LOU trädde ikraft 1 januari 1994, lagens huvudsakliga syfte var att harmonisera den 

svenska rätten med EG-rätten. Lagen kom till för att stimulera den inre marknaden 

genom att skapa ökad konkurrens. Grunden för LOU är att upphandlingarna ska ske på 

en affärsmässig grund.3 År 2001 infördes genom propositionen4 1 kap. 18 b § som 

innebar att den upphandlande enheten i en upphandling tilläts ställa särskilda villkor för 

                                                 
1 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 och bilaga 1 
2 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 
3 Prop. 1992/93:88 s. 1f, se vidare kap.2 
4 Prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m 
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hur uppdraget skulle genomföras. I statens offentliga utredning (SOU) Mera värde för 

pengarna5 diskuteras möjligheten att ställa särskilda villkor i upphandlingen vilket 

innebär ett socialt ansvarstagande i förfarandet. Vilka villkor som kan ställas i den 

offentliga upphandlingen uttrycks inte direkt i lagtexten utan det är i förarbetena som 

begreppet utvecklas. Trots att upphandlingskommittén försöker förklara begreppets 

innebörd sammanfattas särskilda villkor som social och miljömässig hänsyn. Därmed 

innehåller de ”särskilda villkor”6 som anges i 1 kap. 18 b § LOU många olika former av 

socialt ansvar.7 Sociala villkor är ett samlingsnamn för miljömässig, etiska och andra 

särskilda villkor så som krav på jämställdhetsplaner, hållbar utveckling samt 

rättvisemärkt kaffe och the. Vi kommer dock inte använda oss av någon kategorisering 

av detta begrepp utan benämna det med samlingsnamnet.  

År 2004 lade Europaparlamentet samt rådet fram två nya direktiv 

angående offentlig upphandling. Dessa direktiv är 2004/17/EG om upphandling av 

vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) samt 2004/18/EG om 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska 

direktivet). I samband med att direktiven lades fram, gavs medlemsländerna i EU en 

implementeringsfrist till den 31 januari 2006.8 Dessa direktiv kommer att 

implementeras i svensk lag genom en lagändring som träder i kraft 1 januari år 2008. 

Sverige har överskridit implementeringsfristen och bör därmed snarast möjligt införa 

direktiven i svensk lagstiftning9. Sverige har valt att införa direktiven i den nationella 

lagstiftningen genom två nya lagar, som kommer att innebära att vissa grundläggande 

paragrafer angående möjligheterna att ställa sociala villkor kommer att förändras. 10 

Förslaget i propositionen till de nya formuleringarna angående särskilda villkor ger 

uttryckligen utrymme för att ”sociala, miljömässiga samt andra villkor” får beaktas i en 

offentlig upphandling.11  

1.3 Problemformulering 
I LOU specificeras eller rangordnas inte de villkor som kan ställas i en upphandling 

utan benämns endast som särskilda villkor.12 De riktlinjer som den upphandlande 

                                                 
5 SOU 2001:31 Mera värde för pengarna 
6 Se vidare kap.4.1.5 
7 SOU 2001:31 kap.5  
8 Direktiv 2004/18/EG Artikel 80 
9 Se vidare kap.3.2 
10 Prop. 2006/07:128 s.140 
11 Prop. 2006/07:128 s. 352, 500 
12 Se vidare kap.4 
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enheten har att stödja sig på om de vill ställa särskilda villkor i upphandlingen är de 

förarbeten som föregick den lagändring13 som innebar att sådana villkor fick uppställas. 

I dessa förarbeten anges att sociala villkor, som innefattar etiskt ansvarstagande, får 

uppställas i en upphandling så länge inte villkoren strider emot de grundläggande EG-

rättsliga principerna.14 Trots möjligheterna för den upphandlande enheten att ställa 

sociala villkor i upphandlingen är det idag få kommuner som gör det.15 De svarande i 

den enkätundersökning som nämnts ovan uppgav att anledningen till att de inte ställde 

etiska krav var bland annat att det var oförenligt med affärsmässighetskravet i LOU och 

likabehandlingsprincipen.16 För att studera innebörden av problematiken kommer vi att 

utreda om en sådan motsättning finns i lagen om offentlig upphandling när det gäller 

möjligheten att ställa sociala villkor.  

Genom att införa sociala villkor som begrepp i lagtexten konkretiseras den 

kategori av villkor som den upphandlande enheten får ställa under 

upphandlingsförfarandet. Kommer det således i och med lagändringen att tydligare 

framgå att och i så fall hur sociala villkor kan ställas i offentlig upphandling?  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utifrån åsikterna som framfördes i 

SKTF-tidningens artikel utröna om det finns motsättningar i LOU som försvårar 

möjligheterna att ställa sociala villkor i den offentliga upphandlingen. Det 

underliggande syftet blir således att utreda vilka principer som styr den offentliga 

upphandlingen samt dess rättsverkningar i förhållande till möjligheten att ställa sociala 

villkor. För att få förståelse för hur sociala villkor idag ställs i offentlig upphandling 

kommer vi också att redogöra för hur det praktiska tillvägagångssättet ser ut. I och med 

att ny lagstiftning träder i kraft 1 januari 2008 blir även den nya lagen samt de 

förändringar den eventuellt kommer att innebära aktuella att studera. 

 

Våra frågeställningar blir därför; 

Forskningsfråga 1: Vilka motsättningar finns mellan LOU:s grundläggande principer 

och möjligheter att ställa sociala villkor? Och hur ställs sociala villkor i praktiken för att 

undvika dessa motsättningar? 

                                                 
13 Se vidare kap.4 
14 Se vidare kap.2.5 
15 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 s.13, se vidare kap.5 
16 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 s.13 
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Forskningsfråga 2: Kommer införandet av NLOU att medföra en tydligare reglering 

av möjligheterna att ställa sociala villkor i offentlig upphandling än det som stadgats i 

LOU?  

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 
Den dogmatiska rättsvetenskapliga metoden innebär att utredaren försöker fastställa 

gällande rätt, de lege lata, utifrån att studera de rättskällor som ligger till grund för 

rättstillämpningen.17 I vårt fall har vi använt oss av den traditionella juridiska metoden, 

vilket innebär att vi har studerat rättskällorna som utgör gällande rätt för att försöka 

fastställa vilka motsättningar som finns i LOU när det gäller möjligheterna att ställa 

sociala villkor. Vårt antagande om att det finns motsättningar inom LOU som innebär 

att det råder osäkerhet om möjligheterna att ställa sociala villkor i en offentlig 

upphandling grundar vi på SKTF-tidningens genomförda undersökning. Vi inser 

problemet med att grunda en uppsats på en undersökning som inte vi personligen har 

genomfört, men då vi enbart ifrågasätter upphandlingschefernas intryck av att det inte 

går att ställa sociala villkor i en offentlig upphandling samt att SKL menar att det går 

anser vi att detta är godtagbart.18 För att få en uppfattning om LOU:s innebörd och dess 

utveckling kommer vi att ge en kort genomgång av affärsmässighetsbegreppet som 

ingår i lagens portalparagraf och därmed genomsyrar det offentliga 

upphandlingsförfarandet. 

I förslaget till de nya lagarna anges för första gången begreppet sociala 

villkor explicit i lagtexten. Lydelsen i de båda lagarna kommer att vara formulerad på 

samma sätt. I nya lagen om offentlig upphandling (NLOU) är kommentarerna mer 

utvecklade kring sociala villkor, dessutom hänvisas det i försörjningslagen (LUFS) 

tillbaka till dessa kommentarer. Vi kommer därför att koncentrera vår studie till 

direktivet, förarbetena och förslaget till NLOU. Eftersom LOU står inför en omfattande 

förändring så anser vi att ett resonemang kring de framtida möjligheterna att ställa 

sociala villkor i en offentlig upphandling kommer att förändras behövs. Utifrån de 

rättsliga källorna som utgör gällande rätt kommer vi även att föra ett de lege ferenda 

resonemang gällande möjligheterna att ställa sociala villkor. Det är dessutom av vikt att 

                                                 
17 Strömholm Stig, Allmän rättslära, s.9 
18 För att läsa undersökningsfrågorna se bilaga 1 
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vi försöker utröna om de motsättningar som finns i dagens LOU kommer att försvinna i 

och med NLOU.  

1.5.2 Material 
Det material vi kommer att använda oss av är förarbeten till LOU. Då den nya lagen ej 

ännu trätt i kraft kommer vi att använda oss av de SOU:er som finns att tillgå samt den 

prop. där lagförslaget ges. Vi använder oss också de EG-direktiv som föregår NLOU. 

För att fastställa innebörden samt rättsläget kring sociala villkor kommer vi att hänvisa 

till rättsfall ifrån EG-domstol. Då Beentjes-domen inte finns att tillgå på svenska via de 

generella sökmotorerna använder vi oss av den engelska versionen. För att kontrollera 

att vår uppfattning av rättsfallet är korrekt har vi jämfört vår tolkning mot förarbetens 

samt doktrins tolkning av målet19. Vi kommer även att använda oss av doktrin för att 

studera hur rättsläget kan tolkas. SKTF-tidningens undersökning väcker enbart frågorna 

som vi utgår från i vår uppsats, och utgör därmed inte en stor del av uppsatsen. Vi anser 

dock att en redovisning av deras frågeställningar kan vara av vikt för att förstå varför 

vissa upphandlingschefer anser att det finns motsättningar i LOU som förhindrar 

upphandling med sociala villkor. Tyvärr kan vi dock inte presentera deras resultat då 

den ansvariga reportern, vid kontakt med oss har låtit oss veta att svaren är utformade 

på så sätt att det går att uttyda vem som svarat vad. Därför åberopar hon de svarandes 

meddelarfrihet och därmed kan endast undersökningens frågeställningar presenteras.20

 När det gäller skrivelsen från SKL som Mathias Sylwan skrivit har den 

varit svår att få tag på och har genom mejlkontakt med honom skickats till oss. Därför 

har vi valt att bifoga den i uppsatsen som en bilaga.21

 I vårt urval av kommuner och landsting i avsnittet 5. sociala villkor i 

praktiken grundar sig urvalet av Lunds och Mariestads kommun på att de representerar 

de två tydliga områden som det ställs sociala villkor inom. De framställs i artikeln som 

SKTF-tidningen presenterade i samband med deras undersökning tillsammans med 12 

andra kommuner som ställer etiska villkor i sina upphandlingar. 

1.6 Avgränsningar 
I denna uppsats använder vi oss av de grundläggande principerna för offentlig 

upphandling, när det gäller att fastställa möjligheterna att ställa sociala villkor i en 

                                                 
19 Exempelvis SOU 2001:31 s.134 f, Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s.88, 127, 133 
20 Se bilaga 1 
21 Se bilaga 2 
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upphandling. Detta medför att vi inte studerar detaljbestämmelser i LOU till exempel 

när det gäller tröskelvärden och förenklade upphandlingar. Eftersom våra 

frågeställningar är baserade på hur lagen om offentlig upphandling ser ut samt hur den 

kommer att förändras anser vi inte att det är av vikt att studera hur andra länder har 

implementerat de aktuella EG-direktiven i sin nationella lagstiftning. En ytterligare 

avgränsning i uppsatsen är att vi använt oss av en redan genomförd undersökning av 

SKTF-tidningen, detta då vår ambition med uppsatsen inte har varit att undersöka hur 

upphandlare i kommuner uppfattar lagen utan att uppmärksamma de motsättningar som 

anges. 

1.7 Disposition 
För att uppfylla syftet och de frågeställningar som presenterats i inledningskapitlet 

kommer vi att redovisa materialet och de slutsatser vi kommer fram till på följande vis: 

I andra kapitlet redovisar vi de grundläggande principerna som styr den offentliga 

upphandlingen. Där redogörs för de påstådda motsättningarna som finns inom LOU till 

möjligheterna att ställa sociala villkor. Dessutom presenteras de ändringar som kommer 

att träda i kraft gällande de grundläggande principerna. I det tredje kapitlet kommer vi 

att redogöra för hur EG-rätten påverkar möjligheterna att ställa sociala villkor. Här 

presenteras de direktiv och rättspraxis som utgör EG-rättens hållning i den aktuella 

rättsfrågan. I de två därpå följande kapitlen kommer vi att redogöra för hur möjligheten 

att ställa sociala villkor regleras i den svenska lagstiftningen samt hur ett fåtal utvalda 

kommuner/landsting har valt att implementera socialt villkorsställande i sina 

upphandlingar. I det sjätte kapitlet kommer vi att genomföra en sammanfattande 

resultatredovisning, som efterföljs av en resultatdiskussion, på detta sätt vill vi ge en 

tydlig bild av vilka argument som stödjer slutsatserna. Därefter följer en slutdiskussion 

som presenterar våra egna reflektioner som uppkommit i samband med 

uppsatsskrivandet. 
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2. Grunderna som reglerar offentlig upphandling 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de grunder varpå offentlig upphandling vilar. 
Vi kommer att gå igenom grundprinciperna i LOU samt de EG-rättsliga grundprinciper 
som styr lagens tillämpning. Vi kommer även att visa de förändringar som kommer att 
uttryckas i den kommande lagstiftningen. 
 

Affärsmässighet är det som framförallt ska prägla den offentliga upphandlingen enligt 

svensk lag. Portalparagrafen i 1 kap. 4 § LOU ger uttryck för affärsmässigheten som 

grund. Den ger också uttryck för ytterligare en grundläggande princip i LOU; 

likabehandlingsprincipen. Samtidigt har LOU sin grund i de grundläggande EG-

rättsliga principerna. Dessa bestämmelser är avgörande för regleringen om vilket anbud 

som ska väljas av den upphandlande enheten. Den kommande lagändringen kommer att 

innebära förändringar i dagens utformning av hur dessa principer uttrycks i lag.  

2.1 Affärsmässighetsbegreppet 
Regler om upphandling har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet men 

kontrollerade främst då den statliga verksamheten. Syftet med dessa regler var att de 

skulle tillgodose dåtidens krav på affärsmässighet, samt att de skulle garantera 

offentlighet och rättssäkerhet. Vid den tiden var det tillåtet att upphandla svenska varor 

framför utländska. År 1920 utfärdades nya bestämmelser som angav att ”svensk vara 

skulle äga företräde om den var av erforderlig beskaffenhet.”22 Den upphandlande 

enheten skulle ta stor hänsyn till svenska varor och om enheten ville göra undantag 

krävdes ett tillstånd från den Kungl. Maj;t. Bestämmelserna fick ett tillägg som rörde 

bevarandet av svenska näringar och möjligheter för den upphandlande enheten att 

förhindra arbetslöshet.23  

År 1952 kom en ändring i bestämmelserna om offentlig upphandling. 

Upphandlingskungörelsen (1952:496) ställde större krav på affärsmässigheten samt 

kungjorde att svenska varor inte längre ansågs ha företräde före utländska varor. 

Dessutom fanns det inte längre utrymme för att ta hänsyn till sysselsättningssituationen 

i landet. År 1973 kom nästa kungörelse som enbart angav huvudreglerna för offentlig 

upphandling. Det blev även stadgat att Riksrevisionsverket (RRV) skulle utfärda 

kompletterande föreskrifter. Till grund för denna kungörelse låg 1968 års betänkande 

från upphandlingskommittén som angav att alla upphandlare bör se upphandling som en 

                                                 
22 SOU 2001:31 s.71 
23 SOU 2001:31 s.71 
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affärstransaktion i den egna verksamheten. De ansåg dock att detta inte gick att tillämpa 

inom alla områden av upphandling, exempelvis när det gäller sysselsättnings- eller 

försvarspolitiska områden.24  

Propositionen (1973:73) angav att den grundläggande principen för 

offentlig upphandling ska vara affärsmässighet, den skulle genomföras på så sätt att det 

anbud som ansågs mest fördelaktigt i det enskilda fallet skulle väljas. Detta skulle leda 

till att det anbudet också skulle anses vara det mest förmånliga ur samhällsekonomisk 

synvinkel, och därmed skapa en optimal resursfördelning. Propositionen angav flera 

andra faktorer som kunde påverka vad som var mest förmånligt förutom priset, såsom 

kvalitet, utförande, möjlighet till service med mera .25

År 1986 infördes en ny upphandlingsförordning (1986:366) och ett 

omarbetat kommunalt upphandlingsreglemente. I dessa bestämmelser återfanns 

begreppet affärsmässighet samt de konkurrensmöjligheter som den upphandlande 

enheten bör använda sig av. Dessa bestämmelser ersattes den 1 januari 1994 av LOU 

vars syfte var att harmonisera svensk rätt med bestämmelserna i Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsområdets avtal (EES-avtalet). I och med detta hade Sverige 

börjat förbereda sig för sitt medlemskap i den europeiska gemenskapen (EG) och dess 

regler om upphandling inom den inre marknaden. Bakgrunden till LOU finner man i de 

direktiv som upprättats mellan EG och den europeiska frihandelssammanslutningen 

European Free Trade Association (EFTA) som rör offentlig upphandling.26 Dessa är;  

• 93/36/EEG om upphandling av varor (ändrat genom 97/52/EG) 

• 93/37/EEG om upphandling av byggentreprenader (ändrat genom 97/52/EG) 

• 92/50/EEG om upphandling av tjänster (ändrat genom 97/52/EG) 

• 93/38/EEG om upphandling av varor, byggentreprenader och tjänster inom 

områdena vatten, energi transporter och telekommunikation (ändrat genom 

98/4/EG)27 

2.1.1 Affärsmässighet i LOU 
Begreppet affärsmässighet återfinns i 1 kap. 4 § LOU, men någon närmare definition 

ges inte där. Begreppet styrks och upprätthålls av bestämmelserna i 1 kap. 17, 18 §§ 

LOU samt 1 kap. 22 § och 6 kap. 12 § LOU. Dessa paragrafer anger bland annat hur 

                                                 
24 SOU 2001:31 s.72 f 
25 Prop. 1973/73 s.5 f 
26 SOU 2001:31 s.77 
27 Prop. 2006/07:128 s.132 
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den upphandlande enheten får ställa krav på leverantörer och på vilket sätt 

leverantörerna kan visa att de uppfyller de ställda kraven. De senare paragraferna anger 

de grundläggande kraven på prövning av anbud och därefter vilket anbud som skall 

antas.28 Portalparagrafen i 1 kap. 4 § LOU lyder som följer: 

Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och 
anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. 

 

Kritiken mot införandet av begreppet affärsmässighet och dess status som huvudregel 

för LOU återfinns bland annat i lagbokskommentaren till LOU. De som utformat 

lagbokskommentaren är Margareta Hentze, kanslichef vid Nämnden för Offentlig 

upphandling (NOU), och Hans Sylvén, chefsjurist vid NOU. De menar att begreppet 

inte är närmare definierat och dessutom inte går att återfinna i EG-direktiven. De menar 

att den kopplingen till de fyra friheterna, (fri rörlighet för tjänster, kapital, personer och 

varor), och de grundläggande EG-rättsliga principerna29 är alldeles för otydlig. Sverige 

måste följa de grundläggande EG-rättsliga principerna i sin rättstillämpning. Det är 

även Sveriges skyldighet att genom användandet av dessa principer sträva efter en 

gemensam inre marknad.30

I engelskan används ofta uttrycket ”Value for money ” som i det här fallet 

innebär att den upphandlande enheten ska göra marknadsmässiga ekonomiska affärer. 

Inom gemenskapsrätten regleras endast att leverantörer och anbud ska behandlas rättvist 

och lika. Hentze och Sylvéns åsikter är att kravet på affärsmässighet i LOU ibland går 

längre än vad gemenskapsrätten kräver. De menar att begreppet sätter stopp för andra 

kriterier än affärsmässighet medan EG-rätten öppnar upp för flera möjligheter såsom 

exempelvis möjligheten att ställa sociala och miljömässiga villkor.31

I en bilaga till utredning32 resonerar förvaltningsjuristen Staffan Hansson 

runt affärsmässighetsbegreppet i LOU, efter att ha fått detta i uppdrag av 

upphandlingskommittén. Han pekar på att affärsmässighet inte är definierat i lagtexten i 

och med att det har olika betydelse i fall till fall. Han anser att huvudregeln om 

affärsmässighet innebär att kraven på prestanda inte får ställas högre än vad som krävs i 

                                                 
28 SOU 2001:31 s.78 f, se vidare kap.2.3 
29 Se vidare kap.2.5 
30 Hentze Margareta och Sylvén Hans, Offentlig upphandling lagbokskommentaren, s.41 ff 
31 Hentze Margareta och Sylvén Hans, Offentlig upphandling lagbokskommentaren, s.41 ff 
32 SOU 2001:31 
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varje enskilt fall.33 Han anser i sina slutsatser kring affärsmässighetskravet att detta 

hindrar den upphandlande enheten från att ta hänsyn till arbetsmarknadsmässiga och 

sociala krav. Han anser att vissa möjligheter finns att utesluta entreprenörer som är 

dömda för allvarliga brott avseende yrkesutövning vilket också innefattar överträdelser 

av lagstiftning som har till syfte att främja arbetsmarknads- och socialpolitiska mål. I 

övrigt anser han att inte någon hänsyn till sådana mål kan tas. Om sådan hänsyn ska tas 

får bedömningen ske utanför själva upphandlingen för att inte stå i strid med 

affärsmässighetskravet, enligt honom.34

2.2 Kommande ändringar angående begreppet affärsmässighet  
Sverige står nu inför ytterligare en ändring av bestämmelserna om offentlig 

upphandling. Till grund för detta finns två direktiv antagna år 2004 av 

Europaparlamentet och rådet. Dessa direktiv är försörjningsdirektivet samt det klassiska 

direktivet. Sverige har efter flera utredningar bestämt att de två direktiven ska införas i 

svensk lagstiftning i form av två nya lagar. Lagändringen kommer att träda i kraft 1 

januari 2008. I propositionen (2006/07:128) diskuteras återigen begreppet 

affärsmässighet. Regeringens förslag är att den nuvarande huvudregeln om 

affärsmässighet i de föreslagna lagarna istället skall uttryckas med en hänvisning till de 

grundläggande principerna för offentlig upphandling, såsom principerna om 

likvärdighet, icke-diskriminering och öppenhet. Dessutom tas principerna om 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande i beaktning.35

Utredningen som utfördes av upphandlingsutredningen år 2004, vilken 

föregick propositionen, hade till uppdrag att utreda huruvida huvudregeln om 

affärsmässighet borde ändras eller ersättas med den nya direktivbestämmelsen. 

Utgångspunkten var dock att det skulle vara möjligt att ta miljöhänsyn och social 

hänsyn vid tilldelning av kontrakt, i enlighet med vad som anges i de nya direktiven.36 

Regeringen menar att lagförslagen så långt som möjligt bör ligga så nära direktiven som 

möjligt. Direktiven anger inget om ”Value for money”, utan beskriver de 

grundläggande rättsliga principerna som en grund för offentlig upphandling. 

Regeringen har även invändningar mot varför begreppet affärsmässighet bör slopas, 

såsom att rättspraxis bygger på tolkningar av begreppet samt att den upphandlande 

                                                 
33 SOU 2001:31 Bilaga 4 s.461 
34 SOU 2001:31 Bilaga 4 s.474 ff 
35 Prop. 2006/07:128 s.151 f 
36 Prop. 2006/07:128 s.151 ff 
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enheten kan få uppfattningen att det går att tona ner den ekonomiska effektiviteten vid 

upphandling. De anser att dessa invändningar inte är tillräckligt starka för att behålla 

begreppet utan anser att det viktigaste är att lagen utformas så att konkurrensen kommer 

att tas tillvara vid upphandlingar.37 Därmed kommer de EG- rättsliga principerna att 

framhävas tydligare i den nya lagstiftningen och begreppet affärsmässighet kommer att 

försvinna. Förslaget till 1 kap. 9 § NLOU är formulerat som följer:  

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. 

2.3 Vilket anbud ska väljas? 
I proposition 1992/93:88 som föregick LOU diskuteras vad som ska ligga till grund för 

valet av vilket anbud som ska antas. Det resonemang som ligger till grund för lagens 

formulering är att den ska uppnå icke-diskriminerande upphandling över gränserna. 

Förslaget till formulering som propositionen gav grundar sig på de äldre direktivens 

lydelse, även om dessa två i viss mån skiljer sig åt. Regeringen ansåg att lydelsen i 

direktiven var något tvetydig, något som de i den svenska formuleringen ville 

undvika.38 Formuleringen som infördes för att uppfylla detta syfte återfinns i 1 kap. 22 

§ LOU: 

En upphandlande enhet skall anta antingen 
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 
2. det anbud som har lägst anbudspris. 
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, 
leveranstid, driftskostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska 
egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i 
förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka 
omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna ska om möjligt anges 
efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. 

 

I den första meningen anges de grundläggande kraven på hur anbuden ska prövas. 

Enligt den andra meningen anges att de omständigheter som den upphandlande enheten 

kommer att beakta ska anges i ett så tidigt skede som möjligt i upphandlingsförfarandet. 

De ska också om möjligt rangordna de olika omständigheterna. Dessa bestämmelser är 

enligt propositionen39 grundläggande för att en fri konkurrens ska uppnås.40 

Formuleringen i LOU ovan är den grund som den upphandlande enheten har att utgå 
                                                 
37 Prop. 2006/07:128 s.156 
38 Prop. 1992/93:88 s.51 f 
39 Prop. 1992/93:88 
40 Prop. 1992/93:88 s.71 f 
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ifrån då den ska välja vilket anbud som ska antas. Paragrafen ger uttryck för vad som 

kallas likabehandlingsprincipen som också uttrycks i lagens portalparagraf.41 Denna 

princip ska prägla avgörandet om ett anbud är kvalificerat enligt de krav som annons 

eller förfrågningsunderlag ställt samt avgörandet av vilket anbud som ska antas av den 

upphandlande enheten. Om den upphandlande enheten bortser ifrån 

likabehandlingsprincipen riskerar de både att få göra om upphandlingen, om någon av 

parterna överklagar, samt skadeståndskrav.42 Det var i och med att LOU trädde i kraft 

som möjligheten öppnades att kontrollera om en upphandling gått rätt till genom 

överprövning i domstol. Det blev också möjligt för domstol att döma ut skadestånd om 

ett företag anser sig lidit skada av den upphandlande enhetens tillvägagångssätt i 

upphandlingsförfarandet, denna möjlighet stadgas i LOU 6 kap. 1, 2 §§.43

 Som 1 kap. 22 § LOU anger kan prövningen av anbuden ske utifrån två 

olika principer. Antingen ska det anbud som har lägst anbudspris väljas eller det anbud 

som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till samtliga omständigheter. De 

omständigheter som kan komma ifråga är bland annat de som uppräknas i paragrafens 

andra stycke. De omständigheter som den upphandlande enheten kommer att beakta ska 

anges i annonsen där de också om möjligt ska rangordnas. Anledningen till att 

omständigheterna ska om möjligt rangordnas är att upphandlingsförfarandet ska präglas 

av öppenhet för att fastställa rättssäkerheten i förfarandet.44

2.4 Kommande ändringar angående vilket anbud som ska 
väljas 
I förslaget till NLOU föreslås regleringen kvarstå vad gäller formulering förutom att 

punkten 1 i paragrafen skrivs om till ”det anbud som är det ur den upphandlande 

enhetens synvinkel ekonomiskt mest fördelaktigt”. Denna formulering finns i artikel 

53.1 i direktivet 45men har tidigare inte funnits med i LOU. Detta tillägg har gjorts för 

att ingen tvekan ska kunna uppstå på denna punkt. Regleringen föreslås i NLOU finnas 

i 12 kap. 1 § enligt prop. 2006/07:128. I NLOU 12 kap. 2 § föreslås en följdparagraf 

som reglerar myndighetens skyldighet att ange vilken inbördes betydelse de kommer att 

                                                 
41 Se vidare kap.2.5 
42 Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s.127 f 
43 Prop. 1992/93:88 s.1.f 
44 Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s.128 f 
45 Direktiv 2004/18/EG 
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tillmäta de olika kriterierna som angetts. Detta är en mer omfattande reglering än den 

som finns i dagens LOU.46

2.5 Grundläggande EG-rättsliga principer 
År 2002 genomfördes en revidering av LOU, detta på grund av att Sverige var i behov 

av att ytterligare närma sig de EG-direktiv som styr upphandlingsreglerna samt de nya 

tolkningar av direktiven som EG-domstolen utvecklat.47  

De grundläggande EG-rättsliga principerna ligger som en bas till lagen 

och konkretiseras i och med den. De fyra friheterna, fri rörlighet för varor, tjänster, 

människor och kapital är det som i sin tur ligger till grund för de grundläggande 

principerna och som ska stimulera uppfyllandet av desamma. Detta ska således leda till 

att stimulera den inre marknaden i gemenskapen. De för LOU grundläggande principer 

är; likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering, 

proportionalitetsprincipen, principen om ömsesidigt erkännande samt 

öppenhetsprincipen.48 Likabehandlingsprincipen eller icke-diskrimineringsprincipen 

innebär att varje form av diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden.49 Detta 

stadgas i artikel 12 i Romfördraget (EGF). EG-domstolen har vidare genom praxis 

fastslagit att likabehandling är en princip som finns utöver de fördragsstadgade 

bestämmelserna.50

Inom den offentliga upphandlingen innebär likabehandlingsprincipen att 

alla anbudsgivare vid alla sorters upphandling ska ges så lika förutsättningar som 

möjligt. Detta innebär till exempel att de olika anbudsgivarna ska ges så lika 

information som möjligt, vilket uttrycks bland annat i regleringen om annonsering i 

upphandlingsförfarandet.51  

När det gäller proportionalitetsprincipen är detta en allmän 

rättssäkerhetsprincip. Den kommer till uttryck i artikel 5.3 EGF som anger att 

gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå målen i fördragen.52 Proportionalitet i ett upphandlingsförfarande innebär att den 

upphandlande enheten inte får ställa högre krav på anbudsgivaren än vad som är 

befogat av upphandlingens art. Kraven ska således stå i ett naturligt samband till det 
                                                 
46 Prop. 2006/07:128 s.404f 
47 Lann Fredrik och Thorsell Jerker, En god affär – socialt ansvar i offentlig upphandling, s.84 
48 Lann Fredrik och Thorsell Jerker, En god affär – socialt ansvar i offentlig upphandling, s.88 f 
49 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.110 
50 SOU 2001:31 s.83 
51 SOU 2001:31 s.83 
52 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.115 f 
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som efterfrågas.53 I LOU kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i 1 kap. 16 c §, 

där det stadgas att den upphandlande enheten vid upphandling enligt 2 kap. och 5 kap. 

får begära att endast sådana upplysningar om en leverantör lämnas som avses i 1 kap. 

17, 18 §§ och som är nödvändiga med hänsyn till vad som ska upphandlas.54

Principen om ömsesidigt erkännande har stadgats genom EG-domstolens i 

rättsfallet; Cassis de Dijon. Rättsfallet handlade om en fransk likör som inte fick 

marknadsföras som likör i Tyskland. Reglerna för hur stor procent alkohol en likör ska 

innehålla för att anses vara en likör överensstämde inte med den aktuella franska 

likören55. EG-domstolen fastslog att detta utgjorde ett handelshinder mellan de två 

länderna. I samband med domen fastslog de också att det som lagligen tillverkats i ett 

medlemsland i princip inte får vägras tillträde till andra medlemsstaters marknader.56

 I en upphandling blir denna princip aktuell när det gäller att ett intyg, 

certifikat, betyg och annan dokumenterad behörighet som ett medlemsland utfärdat ska 

anses gälla i upphandlingsärenden även i andra medlemsländer. I LOU stadgas detta 

genom 1 kap. 18 § tredje stycket där det anges att en leverantör som är registrerad i ett 

EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer ska anses uppfylla de krav 

som kan ställas med stöd av 1 kap. 17 § första stycket punkterna 1-3 LOU.57

När det gäller offentlighet och öppenhet i fråga om dokument och 

handlingar inom EU har Sverige med sin offentlighetsprincip varit drivande att få 

igenom en liknande princip inom EU. I Sverige har alla medborgare genom 

Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 § rätt till att ta del av offentliga handlingar, 

detta främst för att främja ett fritt meningsutbyte och få en allsidig upplysning. Inom 

EU har huvudprincipen istället varit sekretessprincipen som innebär att handlingar och 

dokument är hemliga tills de eventuellt väljs att offentliggöras. Genom 

Amsterdamfördraget fördes det in i artikel 255 EGF att öppenhet skall vara 

huvudprincipen, detta innebär att fysiska och juridiska personer som bor eller har sitt 

säte inom EU ska ha rätt att ta del av handlingar från rådet, kommissionen eller 

parlamentet.58

 Kraven på öppenhet och transparens återfinns i dagens LOU 1 kap. 22 § 

och 6 kap. 12 § i och med skyldigheten för den upphandlande enheten att ange vilka 
                                                 
53 SOU 2001:31 s.85 
54 SOU 2001:31 s.85 
55 För vidare information se Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, Cassis de Dijon. 
56 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.209 ff 
57 SOU 2001:31 s.85 
58 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.129 
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omständigheter den tillmäter betydelse. Detta innebär att förfrågningsunderlaget ska 

vara fullständigt och tydligt, samt att utvärderingskriterierna59 ska om möjligt vara 

rangordnade.60

                                                 
59 Se vidare 4.1.3 
60 SOU 2001:31 s.83 
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3. Sociala villkor enligt EG-rätten 
I detta avsnitt presenterar vi EG-rättens inverkan på den svenska lagstiftningen när det 
gäller sociala villkor i offentlig upphandling. För att uppfylla uppsatsens syfte vill vi 
genom detta kapitel skapa en ökad förståelse för lagen och EG-rättens betydelse. 
Genom detta kapitel vill vi visa EG-rättens indirekta effekt på möjligheterna att ställa 
sociala villkor samt innebörden av detta begrepp. 
 

Inom EG-rätten finns det primära och sekundära rättskällor. De primära rättskällorna 

utgörs av de grundläggande fördragen medan de sekundära rättskällorna utgörs av övrig 

lagstiftning och rättsbildning, i huvudsak förordningar och direktiv. I frågan om 

offentlig upphandling finns regleringen främst genom direktiv. Dessa riktar sig direkt 

till medlemsstaterna och föreskriver ett resultat som varje medlemsstat förväntas uppnå. 

Det är sedan upp till varje medlemsland att själva välja form för hur direktivet ska 

implementeras i den nationella lagstiftningen.61  

Ett land som redan har lagstiftning som överrensstämmer med direktivet 

behöver inte ändra sin lagstiftning. De nya direktiven ska bidra till att förverkliga den 

inre marknaden genom att öppna upp för ökad konkurrens. Detta ska bland annat ske 

genom att undanröja hinder för etableringsrätt och för den fria rörligheten för varor och 

tjänster.62 I frågan om de äldre direktiven fanns det inga regleringar om sociala villkor, 

men det har genom EG-domstolens praxis fastställts att sociala villkor får ställas i 

offentlig upphandling.63 De nya direktiven ska nu implementeras i svensk lagstiftning 

genom NLOU och LUFS, som har utformats i nära överrensstämmelse med innehållet i 

respektive direktiv.64

3.1 EG-direktiven 
Regeringen gav i uppdrag till upphandlingsutredningen att lämna förslag på hur de två 

EG-direktiven skulle implementeras i svensk rätt. Utredningen ger sin synpunkt på 

möjligheterna att ställa miljökrav, sociala krav och andra särskilda krav. De anser att de 

gemenskapsrättsliga bestämmelserna i mångt och mycket inte är fullständigt klara och 

tydliga i frågan. I och med att EU inte på samma sätt som Sverige använder sig av 

förarbeten, saknas funktionen att återgå till förarbetena för att få svar på svårbegripliga 

bestämmelser. Dessutom anger de att EG-domstolens betydelse som auktoritet på 

                                                 
61 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.40 f 
62 SOU 2006:28 s.109 
63 Se vidare kap.3.4 
64 SOU 2006:28 s.109 
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området när det gäller tolkningsuttalanden spelar en avgörande roll för hur en 

upphandling med miljökrav, sociala krav eller andra särskilda krav får gå till. 

Utredningen fastställer att de inte kan göra några långtgående uttalanden om den rätta 

innebörden av gemenskapsrätten, då den inte är fullständigt klar och tydlig. De anser att 

deras mål är att redogöra för rättsläget och beskriva hur det är möjligt utifrån dagens 

”kunskapsnivå” att ställa miljökrav, sociala krav eller andra särskilda krav.65

Amsterdamfördraget innebar ökade möjligheter att ta ökad hänsyn till 

sociala villkor, även vid offentlig upphandling, därför fann EG-kommissionen att det 

fanns behov av ett tolkningsmeddelande66. Syftet med meddelandet var att presentera 

möjligheterna att ta social hänsyn vid offentlig upphandling. De fastställer att den 

upphandlande enheten har många möjligheter att fastställa kontraktsvillkor med social 

karaktär.67 Den generella ståndpunkten som kommissionen ger i tolkningsmeddelandet 

lyder som följer:  

Generellt får upphandlande myndigheter, vid fastställandet av det som skall 
upphandlas, fritt välja sådana varor, tjänster eller arbeten, inklusive genom att 
använda sig av alternativa anbud, vilka motsvarar deras socialpolitiska 
prioriteringar, förutsatt att detta val inte leder till att tillgängligheten till 
upphandlingen begränsas och anbudsgivare från andra medlemsstater 
missgynnas.68

 
I detta tolkningsmeddelande definierar också kommissionen vad de avser med 

begreppet ”sociala hänsyn”, något som är viktigt för förståelsen för vilka krav det är 

som kan komma ifråga för de offentliga upphandlingarna. De menar att begreppet 

måste förstås i vid bemärkelse. Således inräknas i begreppet såväl åtgärder för att trygga 

de grundläggande rättigheterna, principer om likabehandling och icke-diskriminering 

som nationell lagstiftning och tillämpliga gemenskapsdirektiv på det sociala området. 

Kommissionen vill också i begreppet inräkna sådana preferensklausuler som bidrar till 

att missgynnade personer eller personer som slagits ut från arbetsmarknaden integreras 

samt att positiv särbehandling särskilt i samband med bekämpning av arbetslöshet och 

social utslagning stimuleras.69

Ett av gemenskapsrättens mål har historiskt sett varit ekonomisk hänsyn, 

varför offentlig upphandling därmed har varit ett område som tidigt kontrollerats genom 

direktiv inom EG-rätten. Möjligheten att främja arbetsmarknadspolitiska och 

                                                 
65 SOU 2006:28 s.212 f 
66 KOM [2001] 566 slutlig 
67 Prop. 2001/02:142 s.22 
68 KOM (2001) 566 slutlig, s.3 
69 KOM (2001) 566 slutlig, s.2 
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socialpolitiska mål genom den offentliga upphandlingen har under senare år varit ett led 

i den allmänna rättsutvecklingen inom EU. I Amsterdamfördraget lades grunden för hur 

socialrätten och arbetsrätten skall tolkas inom unionen. Genom fördraget fick de sociala 

bestämmelserna en större tyngd i EG-fördraget. Målsättningsbestämmelserna handlar 

bland annat om krav på jämställdhet, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 

personer, respekt för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna samt en rättslig 

grund för att kunna bekämpa diskriminering av olika slag.70

I propositionen (2001/02:142) visar regeringen vilka typer av särskilda 

kontraktsvillkor som gör det möjligt att ta social hänsyn. De typer som anges har sin 

grund i det ovannämnda tolkningsmeddelandet ifrån kommissionen71.  

•  Krav att anbudsgivaren skall kunna anställa exempelvis arbetslösa, speciellt 

långtidsarbetslösa eller anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar.  

• Krav på att anbudsgivaren vid kontraktets utförande skall beakta 

jämställdhet mellan könen eller mångfald i fråga om ras och etniskt 

ursprung. 

• Krav på att uppdragstagaren följer bestämmelserna i International Labour 

Organisation (ILO) grundläggande konventioner72, i de fall de inte redan 

regleras i den nationella lagstiftningen. 

• Krav på att uppdragstagaren anställer ett större antal personer med 

funktionshinder än vad som krävs enligt den nationella lagstiftningen, eller i 

den medlemsstat där kontraktet fullgörs.73 

3.2 Sveriges underlåtenhet att implementera direktiven 
De nya direktiven överrensstämmer med de äldre direktiven till stor del, de nya ska 

dock anses vara mer lättlästa och ha en bättre struktur.74 Den skillnad som är av vikt för 

denna uppsats är att det har införts bestämmelser om integrering av miljöhänsyn och 

sociala hänsyn i upphandlingsprocessen.75

                                                 
70 Prop. 2001/02:142 s.20 ff 
71 KOM (2001) 566 slutlig, s.6 
72 De grundläggande ILO konventionerna: Förenings – och organisationsfrihet nr 87 och 98, Förbud mot 
tvångsarbete nr 29 och 105, Förbud mot barnarbete nr 138 och 182, Förbud mot diskriminering nr 100 
och 111 
73 Prop. 2001/02:142 s.22 
74 Förändringarna som har medfört lagändringen innebär bland annat att den upphandlande enheten har 
en skyldighet att utesluta en leverantör från ett upphandlingsförfarande om denne gjort sig skyldig till 
viss brottslighet som till exempel riktar sig mot Europeiska gemenskapens intressen. 
75 Prop. 2006/07:128 s.1 f 
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Sverige hade inom den angivna implementeringsfristen inte införlivat direktivens 

bestämmelser i svensk rätt. EG-domstolen har uttryckt att det är viktigt att direktivens 

bestämmelser säkerställs i den nationella lagstiftningen klart och precist angivet, så att 

de personer som är berörda ges möjlighet att få full kännedom om sina rättigheter. 

Domstolen ställer även krav på att direktiven ska genomföras lojalt och komplett. Ett 

direktiv får normalt en implementeringsfrist på ett till tre år, om staten inte har infört 

bestämmelserna innan dess gör de sig skyldiga till fördragsbrott.76  

Enligt artikel 226 i EG-fördraget har kommissionen en 

övervakningsuppgift. Denna har de utnyttjat gentemot Sverige. De startade en process 

mot Sverige i enlighet med artikeln. Regeringen ansåg därför att det var av vikt att 

slutföra lagstiftningsarbetet. Ytterligare förseningar kan enligt artikel 228 EG-fördraget 

ge Sverige omfattande ekonomiska sanktioner.77 Kommissionens uppgift uttrycks i 

artikel 226 EGF; 

Om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en 
skyldighet enligt detta fördrag skall kommissionen avge ett motiverat yttrande i 
ärendet efter att ha givit den berörda staten tillfälle att inkomma med sina 
synpunkter.  
Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits av 
kommissionen, får denna föra ärendet vidare till domstolen. 
 

Sveriges underlåtenhet att implementera direktiven leder förutom till eventuella 

sanktioner mot Sverige till att eventuella anbudsgivare kan åberopa direktivens direkta 

effekt. Detta innebär att om ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i den nationella 

lagstiftningen eller gör det på ett felaktigt sätt kan en medborgare åberopa direktivets 

bestämmelser i vad som kallas vertikal direkt effekt. Detta innebär att de endast kan 

åberopas mot staten, men aldrig mot enskilda subjekt. För att en bestämmelse ska kunna 

ha direkt effekt måste den ge vissa enskilda rättigheter och skyldigheter, vara klar och 

precis, ovillkorliga samt att tillämpningen av bestämmelsen inte är beroende av 

ytterligare åtgärder från en medlemsstat eller gemenskapen. Därmed kan inte alla 

bestämmelser åberopas ha direkt effekt. Om direktivet inte införs i rätt tid, inte har 

införts på rätt sätt eller om det inte har införts alls kan en leverantör i ett 

överprövningsmål eller i ett skadeståndsärende åberopa en bestämmelse i direktivet. 78  

                                                 
76 Bernitz Ulf och Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.41 f 
77 Prop. 2006/07:128 s.140 
78 Falk Jan-Erik och Pedersen Kristian, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s.29 f 
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3.3 Sociala villkor enligt EG-domstolen 
I vårt källmaterial är det tre återkommande rättsfall som anses reglera möjligheten att 

ställa sociala villkor i offentlig upphandling. I såväl offentligt tryck som i doktrin 

återkommer dessa tre fall som utgångspunkt för det sociala hänsynstagandet på 

offentlig nivå. I SOU 2001:3179 och SOU 2005:2280 hänvisas det till dessa tre vad 

gäller möjligheten att ställa sociala samt miljömässiga villkor i offentlig upphandling. I 

boken offentlig upphandling i praktiken81 hänvisas också till de två första EG-domarna 

för att förklara vilka krav som kan ställas på leverantören.  Även SKL: förbundsjurist 

Mathias Sylwan hänvisar i sin skrivelse82 till Nord-Pas-de-Calais när det gäller vilka 

sociala krav som kan ställas på ett lagenligt sätt enligt hans tolkning av rättsfallet. 

3.3.1 Beentjesmålet 
En fråga angående ett förhandsavgörande väcktes av den holländska domstolen år 1987 

på grund av sociala villkor i en offentlig upphandling. En lokal befästningskommitté 

hade tagit beslut att upphandla en byggentreprenad. I frågan avvisades kärandebolagets 

anbud (Beentjes) på grund av att bolaget ansågs sakna den kompetens som behövdes för 

uppdraget, de hade lagt ett anbud som ansågs vara mindre fördelaktigt samt att de inte 

verkade kunna anställa långtidsarbetslösa. Beentjes överklagade beslutet att ej 

godkänna deras anbud och hävdade att sociala villkor inte var möjligt att ställa i en 

upphandling. Den nationella domstolen vände sig till EG-domstolen för ett 

förhandsavgörande. Den centrala frågan för uppsatsen utgörs av resonemanget kring 

möjligheten att ställa särskilda krav.83

 Den lokala befästningskommittén hade i annonsen angivit att krav på att 

anställa långtidsarbetslösa ingick i bedömningen, medan kravet på kompeterns och 

lägsta anbud var angivna med en hänvisning till nationell lagstiftning. EG-domstolen 

svarade att krav på lägsta anbud och kompetens ansågs stämma överrens med EG-

rättsliga direktiv. De hänvisar till direktiv 71/305 artikel 29 paragraf 1 och 2 som anger 

att en myndighet som inte enbart har lägsta pris som utvärderingskrav måste, för att 

kunna fastställa det mest fördelaktiga anbudet, ange kraven i upphandlingsannonsen 

eller förfrågningsunderlaget. Därmed är kravet på att kunna anställa långtidsarbetslösa 

förenligt med direktivet i den mån det inte direkt eller indirekt diskriminerar 

                                                 
79 SOU 2001:31 s.134 ff 
80 SOU 2006:28 s.180 ff 
81 Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s.289  
82 För att läsa skrivelsen se bilaga 2 
83 Mål C-31/87 Beentjes mot Holland, via engelsk översättning 
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leverantörer från andra medlemsstater. Kravet kan anses som ett tillkommande specifikt 

villkor och måste därmed anges i annonsen.84

Kommissionen angav i ett meddelande från år 1989 att de i och med 

Beentjesdomen inte uteslöt andra möjligheter att ställa särskilda villkor. Sociala villkor 

skulle då även gälla yrkesutbildning, hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, samt 

diskriminering av etnisk eller religiösa skäl eller könsdiskriminering.85

3.3.2 Nord-Pas-de-Calais 
Kommissionen väckte talan mot republiken Frankrike avseende flera offentliga 

upphandlingar av bygg- och anläggningsarbeten som avsåg uppförande och underhåll 

av skolbyggnader under en treårsperiod som genomförts av Région Nord-Pas-de-Calais 

och Département du Nord. Kommissionen ansåg att det fanns flera brister i 

utformningen av upphandlingen.86

Den del av domen som rör möjligheten att ställa sociala villkor i offentlig 

upphandling var att de i upphandlingsförfarandet uppställt tilläggkriterier med avsikten 

att bekämpa arbetslöshet. Kommissionen hänvisade till att sådana krav kan ställas upp i 

och med domen i Beentjes-målet, men att de då ska ställas utöver 

upphandlingskriterierna.87

Domstolen konstaterade i sitt domskäl att de bestämmelser som 

kommissionen hänvisat till inte utesluter all möjlighet för den upphandlande enheten att 

ställa upp kriterier med villkor som avser att bekämpa arbetslösheten. Dessa villkor 

måste dock vara förenliga med de grundläggande principerna i gemenskapsrätten och 

då framförallt icke-diskriminering. Med anledning av detta ansåg domstolen att 

kommissionens talan inte på denna punkt kunde vinna bifall.88

I den utredning som professor Niclas Bruun gjort i samband med SOU 

2001:31 hänvisar han till just detta fall som avgörande när det gäller möjligheten att 

ställa sociala villkor i upphandlingsförfarandet. Han anser sig genom denna dom kunna 

dra slutsatsen att uppräkningen i bestämmelserna om vilket anbud som ska väljas inte är 

helt uttömmande vad gäller tilldelningskriterier. Vidare anser han att sociala villkor på 

grund av detta också kan ställas som ett tilldelningskriterium så länge det inte strider 

mot de gemenskapsrättsliga grundprinciperna. Han anser därigenom att denna dom 
                                                 
84 Mål C-31/87 Beentjes mot Holland, via engelsk översättning 
85 SOU 2001:31 s. 136 f 
86 Mål C-225/98 Europeiska kommissionen mot franska republiken 
87 Mål C-225/98 Europeiska kommissionen mot franska republiken 
88 Mål C-225/98 Europeiska kommissionen mot franska republiken 
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innebär en förskjutning mot socialt hänsynstagande i relation till de ekonomiska mål 

som upphandlingsdirektivet genom sitt syfte vill stimulera.89

3.3.3 Concordia–målet 
Helsingfors stadsfullmäktigt beslutade år 1997 att övergå till anbudsförfarande vid 

organisationen av Helsingfors stads busstrafiknät. Kontraktet skulle tilldelas till den 

som lämnade det mest fördelaktiga anbudet, samt att tilläggspoäng skulle tilldelas det 

anbud som innehöll fordon med låga kväveoxidutsläpp och låga bullernivåer. Företaget 

Concordia Bus Finland Oy Ab överklagade tilldelningsbeslutet till nationell domstol. 

De menade att kraven var diskriminerande då stadsfullmäktiges egna bussorganisation 

HST i praktiken var den enda som kunde erbjuda naturgasdrivna bussar. Problemet 

bestod också i att det endast fanns en bensinstation i Finland som kunde tillhandahålla 

naturgasdrivmedel, och deras bränsle räckte endast till HST och dess fordon. Concordia 

menade också att de uppställda miljökriterierna inte hade något direkt samband med 

föremålet för upphandlingen.90

 Den nationella domstolen vände sig till EG-domstolen för att fråga om 

sådana miljökrav var förenliga med EG-rätten, speciellt med tanke på att stadens egna 

trafikverk redan uppfyllde dessa krav. EG-domstolen lät meddela att miljökraven ska 

tolkas enligt artikel 36.1 i direktiv 92/50/EEG att en upphandlande myndighet kan 

beakta miljökriterier under förutsättning att dessa kriterier har samband med kontraktets 

föremål. Kriterierna ska anges uttryckligen i kontraktshandlingarna eller i meddelandet 

om upphandling. De ska dessutom vara förenliga med gemenskapsrättens 

grundläggande principer.91

                                                 
89 SOU 2001:31 Bilaga 3, Sociala hänsyn vid offentlig upphandling av Professor Niklas Bruun, s.450 
90 Mål 513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab mot Helsingfors  
91 Mål 513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab mot Helsingfors  
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4. Sociala villkor enligt LOU och NLOU 
Vi kommer i detta kapitel att studera vad sociala villkor innebär och hur de kommer till 
uttryck i de bestämmelser som reglerar möjligheten att ställa dem. Vi kommer således 
att studera regleringarna i LOU och NLOU vad gäller sociala villkor. Då det råder 
oenighet om hur och när i upphandlingsförfarandet sociala hänsyn får och kan tas 
krävs en genomgång av de olika faserna som en offentlig upphandlingsprocess 
genomgår. Detta presenteras som uteslutningskriterier, kvalifikationskriterier, 
utvärderingskriterier och tillkommande kontraktsvillkor. 
 

De ovan redovisade grundläggande principerna för LOU styr möjligheten att ställa 

sociala villkor i offentlig upphandling. LOU ska ses i ljuset av de gemenskapsrättsliga 

bestämmelserna och tolkas utifrån dessa samtidigt som de grundläggande principerna i 

lagen92 ska efterlevas. Samtidigt som den nya lagen träder i kraft kommer 

förutsättningarna för den offentliga upphandlingen att förändras. Som en följd av dessa 

förändringar kommer även möjligheterna att ställa sociala villkor i en offentlig 

upphandling att påverkas. 

4.1 Sociala villkor enligt LOU 
Som angetts ovan var det först i och med upphandlingskommitténs slutbetänkande i 

utredningen93, och den lagändring denna innebar som möjligheten till att ställa sociala 

villkor i upphandlingsförfarandet stadgades. Tänkbara effekter av att ställa sociala 

villkor i upphandling diskuteras dock redan i kommitténs delbetänkande.94 I denna 

SOU diskuteras främst möjligheten till hur offentlig upphandling kan bidra till att 

genomföra sociala, arbetsmarknadspolitiska samt miljöpolitiska mål. De menar att 

dessa mål även på längre sikt är viktiga ur samhällsekonomisk synpunkt. I 

resonemanget tas den så kallade Beentjes-domen95 ifrån EG-domstolen upp som ett 

argument för att sociala villkor ska kunna ställas. Utredningen uppger dock att det i 

samband med upphandling av varor kan vara svårare att ställa krav som är relaterade till 

produktionsprocessen då principen om icke-diskriminering av utländska leverantörer 

kan kränkas i och med att sådana krav ställs. Utredningen talar inte explicit om sociala 

villkor utan diskuterar snarare vad sociala villkor innehåller och dess effekter.96

                                                 
92 Se vidare kap.2.1.1 
93 SOU 2001:31 Mera värde för pengarna 
94 SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling – fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt  
95 Se vidare kap.3.4.1 
96 SOU 1999:139 s.195 
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I utredningen ifrån år 2001 kallas företeelsen som ska uppfylla socialpolitiska och 

arbetsmarknadspolitiska mål för ”sociala hänsyn”. De diskuterar här möjligheterna att 

ta sådan hänsyn men också de svårigheter som följer med dessa möjligheter. De pekar 

på att företrädare för det privata näringslivet och offentliga upphandlare fruktar att 

osäkerheten och därmed risken till godtyckliga bedömningar i antagandet av anbud ska 

öka i samband med att andra krav än de rent affärsmässiga läggs in i 

upphandlingsförfarandet. Upphandlingskommittén menar dock att denna rädsla främst 

beror på de svårigheter dels att utforma förfrågningsunderlaget som föreligger, dels att 

under avtalstiden följa upp efterlevnaden av de uppställda kraven. Kommittén grundar 

sitt resonemang om möjligheten att ta sociala hänsyn på kommissionens tolkning av 

Bentjees-målet som de anger vara att ett villkor rörande sociala hänsyn är tillåtet endast 

som ett tillkommande kontraktsvillkor.97

Upphandlingsutredningen gav ett uppdrag till professor Niklas Bruun 

(Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Arbetslivsinstitutet i Stockholm) att 

utreda möjligheten att i enlighet med gemenskapsrätten beakta social hänsyn och andra 

icke-ekonomiska hänsyn vid offentlig upphandling. Han presenterar i slutbetänkandet 

sin rättsliga expertutredning där han utifrån utredningens uppdrag försöker föra fram 

nya argument och synpunkter på möjligheterna att ställa social hänsyn vid offentlig 

upphandling. Han anger dock att rättsläget fortfarande är att beakta som oklart och att 

åsikterna mellan experterna går isär. Bruun redogör för EG-rättens inverkan på 

möjligheten att ställa sociala krav i en upphandling.98

4.1.1 Uteslutningskriterier 
I 1 kap. 17 § samt 6 kap. 9 § LOU anges de grunder som kan göra att en leverantör kan 

uteslutas från deltagande i offentlig upphandling. Upphandlingskommittén bygger sitt 

resonemang på ett meddelande från kommissionen där de fastställer hur ett företag som 

inte ställer sociala villkor kan uteslutas i upphandlingen. Kommissionen anger att ett 

”allvarligt fel” som anses kunna diskvalificera en leverantör också kan vara att denne 

gjort ett brott som lett till överträdelse av lagstiftning som syftar till att främja 

arbetsmarknads- och socialpolitiska mål. På så sätt kan den upphandlande enheten 

indirekt söka nå socialpolitiska mål genom att utesluta en leverantör ifrån 

upphandlingsförfarandet för att han inte iakttagit en sådan lagstiftning.99  

                                                 
97 SOU 2001:31 s.124 f 
98 SOU 2001:31 Bilaga 3, Sociala hänsyn vid offentlig upphandling av Professor Niklas Bruun, s.443 ff 
99 SOU 2001:31 s.130 
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När det gäller underrättelse till anbudsgivare om deras skyldigheter som stadgas i 3 kap. 

31 § och 5 kap. 27 § LOU finns enligt kommittén ingen direkt möjlighet att utesluta en 

leverantör som inte bekräftat att sociala hänsyn tagits.100

4.1.2 Kvalifikationskriterier 
Kvalifikationskriterier är de kriterier som en leverantör ska uppfylla för att få delta i en 

upphandling. Dessa kriterier skall vara hänförliga till en leverantörs tekniska förmåga 

och kapacitet eller finansiella och ekonomiska ställning. Kraven kan uttryckas i skall 

och bör krav, vilket således innebär mer eller mindre obligatoriska krav för att anbudet 

skall beaktas för antagande. I LOU 1 kap. 18 § anges vilka handlingar som av den 

upphandlande enheten får begäras in av leverantören för att säkerställa att dessa 

egenskaper uppfylls. De ekonomiska och tekniska kraven måste ställas i relation till 

upphandlingens art och omfång. Kvalifikationskraven ska framgå av 

förfrågningsunderlag eller annons.101 Upphandlingskommittén hänvisar här återigen till 

kommissionens utlåtande som säger att sociala och marknadspolitiska hänsyn inte kan 

beaktas när det gäller att utesluta leverantörer på grund av deras ekonomiska, finansiella 

eller tekniska förmåga.102

4.1.3 Utvärderingskriterier 
Det resonemang som förts ovan om vilket anbud som ska väljas enligt LOU utgör 

utvärderingskriterierna.103 Således är det de mest ekonomiskt fördelaktiga eller det 

anbud med lägst pris som ska väljas. Utvärderingskriterierna menar 

upphandlingskommittén avser till skillnad mot föregående kriterier endast utbudet och 

inte anbudsgivaren. Den uppräkning av kriterier som får vägas in i bedömningen av vad 

som är ekonomiskt mest fördelaktigt är enligt kommittén inte uttömmande. De 

diskuterar här huruvida sociala hänsyn kan vägas in som ett av dessa kriterier. Det som 

framhålls som viktigt är dock att de kriterier som ställs upp ska ha samband med 

föremålet för upphandlingen. Den upphandlande enheten får därför inte enligt 

kommissionen ta sociala eller arbetsmarknadspolitiska hänsyn i utvärderingsfasen. 

Enligt kommissionen är det dock möjligt att ange sociala preferenser bland 

utvärderingskriterierna vid upphandlingarna för belopp som ligger under de 

tröskelvärden som anges i direktiven. En förutsättning för detta är dock att kriterierna 

                                                 
100 SOU 2001:31 s.130 f 
101 Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken s.108 
102 SOU 2001:31 s.131 f 
103 Se avsnitt 2:3 
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uppfyller villkoren om icke-diskriminering.104 Någon närmare förklaring av begreppet 

”sociala preferenser” anges inte av kommissionen.  

4.1.4 Tillkommande kontraktsvillkor 
Sådana villkor som gäller under avtalstiden och som sätts upp utanför själva 

upphandlingsförfarandet kan enligt upphandlingskommittén vara av social karaktär. 

Detta resonemang grundas på kommissionens tolkning. De har i sin tolkning även 

angett att dessa sociala krav kan vara av den arten att de syftar till att främja anställning 

av kvinnor eller att skydda missgynnade kategorier.105  

 Särskilda villkor som är att beakta som tillkommande kontraktsvillkor 

skall anges i annonsen eller i förfrågningsunderlaget. Trots detta är villkoren inte att 

anse som uteslutningskriterier, kvalificeringskriterier eller utvärderingskriterier och kan 

därmed inte användas som orsak för att inte anta en leverantörs anbud. Leverantörer får 

dock uteslutas om han förklarar att han inte kan eller vill iaktta uppställda särskilda 

villkor för fullgörandet.106

4.1.5 Införandet av särskilda villkor 
Införandet av särskilda villkor möjliggör att ställa tillkommande kontraktsvillkor. I 

propositionen grundar regeringen sitt resonemang på den statliga utredningen från 

upphandlingskommittén. I propositionen till skillnad från utredningen föreslår man 

dock en lagändring i form av en tillkommande paragraf 1 kap. 18 b §. Paragrafen lyder 

som följer: 

En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall 
genomföras. Sådana villkor skall anges i annonsen om upphandling. 

 

Regeringen anger här att upphandlingskommittén inte lämnat något förslag i 

utredningen angående den del som handlar om möjligheten att ta sociala hänsyn, men 

att de utrett omständigheterna kring detta noggrant.107 Regeringen föreslår dock att 

paragrafen införs på grund av att den inte reellt ändrar gällande rätt i frågan utan endast 

förtydligar de möjligheter som finns att ställa ”särskilda villkor” i 

upphandlingsförfarandet. De möjligheter som finns till att ställa sådana villkor anges 

                                                 
104 SOU 2001:31 s.131 ff 
105 SOU 2001:31 s.136 
106 SOU 2006:28 s.224 & prop. 2006/07:128 s.352 
107 Prop. 2001/02:142 s.42 
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vara främst genom särskilda kontraktsvillkor vilket är samma ståndpunkt som 

upphandlingskommittén i sin utredning kommit fram till.108  

Regeringen anser att det är naturligt att tillkommande kontraktsvillkor 

med social karaktär endast blir aktuella vid upphandling av tjänster, och bygg- och 

anläggningsarbeten. De menar att sådana krav i samband med upphandling av varor 

påverkar organisation eller policy vilket kan verka diskriminerande för utländska 

leverantörer och därmed utgöra ett handelshinder inom den europeiska gemenskapen. 

Dock anger de vidare att detta ändå kan komma ifråga i samband med upphandlingar av 

blandade kontrakt där till exempel både varor och tjänster upphandlas.109

4.2 Sociala villkor enligt NLOU 
Enligt kommittédirektivet gavs upphandlingsutredningen i uppdrag att ge förslag till hur 

de två direktiven skall införlivas i svensk rätt. Utredaren ska lämna förslag på hur den 

svenska lagstiftningen kan utformas lagtekniskt för att stämma överens med de nya 

direktivens utformning.110 Utredarens förslag ska präglas av direktivets grundläggande 

ekonomiska syfte, men ska även beakta den svenska ståndpunkten i frågorna kring 

miljöhänsyn och social hänsyn så att dessa väl integreras i de förslag som lämnas.111

4.2.1 Sociala villkor enligt upphandlingsutredningen 
I det delbetänkande som utgörs av SOU 2005:22 hänvisar utredningen tillbaka till 

proposition 2001/02:142 och det resonemang som där förs runt sociala villkor. 

Regeringen föreslog enligt utredningen att den upphandlande enheten fick ställa 

särskilda villkor som skulle gälla under uppdragets utförande. Dessa villkor skulle 

ställas så tidigt som möjligt i upphandlingsförfarandet. Som skäl till denna ståndpunkt 

hade regeringen anfört att dessa särskilda villkor kunde användas för att uppfylla flera 

olika syften. De angav att denna möjlighet kunde vara av störst angelägenhet när det 

gällde att se till att de företag som anlitas under uppdragets utförande uppfyller 

särskilda arbets- eller anställningsvillkor. Dessa villkor kan således utgå ifrån 

kollektivavtalsbestämmelser för den bransch som avtalet avser. Enligt utredningen är 

det svårt att ge någon utförlig förteckning av vilka sociala krav som överensstämmer 

                                                 
108 Prop. 2001/02:142 s.94 
109 Prop. 2001/02:142 s.95 
110 Kommittédirektiv Dir nr 2004:47, s.1 f 
111 Kommittédirektiv Dir nr 2004:47, s.6 f 

 32



med gemenskapsrätten. På grund av detta har de valt att hänvisa tillbaka till tidigare 

uttalanden som gjorts i frågan utan att själva uttala sig om tillåtligheten av kravet.112  

En form av sociala hänsyn som kallas reserverade kontrakt, innebär att 

medlemsstaterna får reservera deltagande i offentlig upphandling för så kallade 

skyddade verkstäder. Utredningen har dock fastställt att några sådana skydda verkstäder 

som åsyftas i EG-rätten inte återfinns i Sverige och därmed finns ingen som omfattas av 

dessa bestämmelser. Utredningen har dock ansett det nödvändigt att ta in bestämmelser 

om detta i svensk lag eftersom andra länder i gemenskapen kan ha sådana verksamheter 

som åsyftas och därmed vara berättigade till reserverade kontrakt. Detta för att inte 

verka diskriminerande gentemot andra medlemsländer i gemenskapen. Denna 

bestämmelse föreslås komma att regleras i 1 kap. 8 § NLOU.113

Istället för den 1 kap. 18 b § som idag återfinns i LOU förslår utredningen 

att möjligheten att ställa sociala samt miljömässiga villkor uttryckligen ska anges i 

lagtexten. Därför föreslås att en paragraf med följande lydelse införs: 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra 
krav på hur kontrakt skall fullgöras, under förutsättning att kraven är förenliga 
med gemenskapsrätten och anges i annonsen om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget. 

 

Denna paragraf överensstämmer med direktivets 26 artikel. Utredningen resonerar 

liksom proposition 2001/02:142 om att paragrafen i sig inte ändrar gällande rätt utan 

snarare definierar och förtydligar regleringen. Sådana särskilda kontraktsvillkor ska 

som paragrafen säger ställas i annonsen om upphandlingen. I förenklad upphandling där 

annons saknas ska dessa villkor ställas i förfrågningsunderlaget. Anledningen till 

benämningen ”särskilda kontraktsvillkor” härrör till att de inte är en del av den tävlan 

om kontrakt som leverantörerna deltar i. Villkoret utgör således en förpliktelse som den 

som tilldelas kontraktet måste leva upp till. De anbud där anbudsgivaren inte accepterar 

villkoret ska på den grunden inte antas.114

De villkor som den upphandlande enheten ställer upp ska stå i 

överensstämmelse med de grundläggande gemenskapsrättsliga bestämmelserna om 

icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, förutsebarhet, ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet. Ett särskilt kontraktsvillkor ska således vara ställt i proportion till 

det som ska upphandlas samt kontraktet i övrigt. Utredningen anser därför att villkoret 

                                                 
112 SOU 2005:22 s.208 f 
113 SOU 2005:22 s.219 ff 
114 SOU 2005:22 s.299 f 
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endast kan gälla för den del av leverantörens verksamhet som kontraktet gäller. Ett krav 

som är mer övergripande i sin karaktär skulle kunna stå i strid med 

proportionalitetsprincipen eftersom det inte har tillräckligt samband med det som 

upphandlas.115

 Genom den föreslagna lydelsen i paragrafen vill utredningen lyfta fram 

och förtydliga möjligheten att ställa de givna kraven. Samtidigt anger de att det är just 

de angivna kraven, miljömässiga och sociala som ges störst tyngd genom att de 

omnämns explicit i texten.116

I slutbetänkandet SOU 2006:28 fortsätter resonemanget kring sociala 

villkor. De grundar sig här främst på domar i EG-domstolen och tolkningen av dessa. 

De ståndpunkter som är centrala är att de anser att en upphandlande enhet får ställa krav 

som inte är av renodlat ekonomisk karaktär och att krav av denna art får användas vid 

övervägandet av vad som är det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. De anser sig 

också se en skillnad mellan hur miljömässiga och sociala krav har behandlats av 

domstolen. Domar angående miljökrav har inordnats bland de kriterier som kan avgöra 

vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt medan sociala krav har behandlats som en 

kategori vid sidan av dessa kriterier. Utredningen har svårt att avgöra om detta har 

någon egentlig praktisk betydelse.117

 Enligt det tilläggsdirektiv som getts utredningen ska de särskilt utreda om 

en bör-regel när det gäller att ställa sociala och miljömässiga krav i en upphandling ska 

införas i den svenska lagstiftningen. Utredningen anser inte att det är olämpligt att 

införa en sådan reglering om riksdagen och regeringen anser sig vilja lägga extra vikt 

vid att sådana krav i upphandlingen ställs. En bör-regel skulle inte ställa krav på att 

sådana krav ställs i upphandlingsförfarandet vilket alltså inte möjliggör ett påtvingande 

av detta. En bör-regel föreslås av utredningen begränsas till fall då det med hänsyn till 

upphandlingens art är påkallat med en sådan regel.118

Det förslag till lydelse som ges i slutbetänkandet är: 

Upphandlande myndigheter (i försörjningslagen enheter) bör ställa miljökrav 
och sociala krav vid upphandling, i den utsträckning det är påkallat med hänsyn 
till upphandlingens art. 
Upphandlande myndigheter (enheter) får ställa även andra krav på hur ett 
kontrakt skall fullgöras. 

                                                 
115 SOU 2005:22 s.300 
116 SOU 2005:22 s.301 
117 SOU 2006:28 s.22 f 
118 SOU 2006:28 s.23 
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De krav som ställs enligt första eller andra stycket skall vara förenliga med 
gemenskapsrätten och anges i annonsen om upphandling eller i 
förfrågningsunderlaget.  

 
Således förslås en bör-regel införas som i större utsträckning skulle lyfta de sociala och 

miljömässiga kraven till en tydligare definitionsnivå än dagens lagstiftning.119

4.2.2 Lagförslaget till NLOU 
Den nya lagstiftningen som reglerar offentlig upphandling innehåller möjligheter att 

integrera miljöhänsyn och social hänsyn i upphandlingsprocessen.120 Remissinstanserna 

uttrycker flera olika åsikter när det gäller utredningen. De anser bland annat att det är 

svårt att tolka begreppet sociala villkor samt att dess otydlighet inte heller konkretiseras 

i förarbetena. Konkurrensverket (KKV) anser att möjligheten att ta miljö - och 

socialhänsyn vid en upphandling är relativt svåröverskådlig och att det skapar en 

osäkerhet hos upphandlare. Bräcke kommun anser dessutom att ansvaret för 

arbetsrättsliga och sociala reformer istället hamnar hos den upphandlande enheten 

istället för hos andra myndigheter. Remissinstanserna är överlag ense om att 

möjligheterna till att ta miljö och social hänsyn behöver tydligare reglering samt att det 

i förarbeten behövs tydligare instruktioner om hur dessa villkor ska ställas.121

 Upphandlingsutredningen har diskuterat möjligheten att i lagstiftningen 

införa att den upphandlande myndigheten skall beakta särskilda sociala, miljömässiga 

och andra villkor i upphandlingsförfarandet. Syftet skulle då vara att öka 

hänsynstagandet vid upphandlingen. De kom fram till att utredningsarbetet för att införa 

ett sådant krav skulle vara alltför omfattande och därför gav regeringen istället 

utredningen i uppdrag att undersöka möjligheten att istället införa en bör-regel.122 

Resultatet av utredningen presenterades i föregående avsnitt. 

 Regeringen hänvisar till sina kommentarer om social hänsyn som de gav i 

prop. 2001/02:142, när det gäller möjligheten att ställa särskilda villkor i en 

upphandling. De framhäver att villkoren skall anges i de särskilda kontraktsvillkoren 

samt att de skall vara förenliga med de grundläggande EG-rättsliga principerna och EG-

fördragets regler om den inre marknaden. Vidare anges att de krav och villkor som 

ställs i ett upphandlingskontrakt måste vara kontrollerbart och rent faktiskt även 

                                                 
119 SOU 2006:28 s.233 
120 Prop. 2006/07:128 s.1 f 
121 Prop. 2006/07:128 s.195 
122 Prop. 2006/07:128 s.199 
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kontrolleras av den upphandlande myndigheten.123 Kontraktsvillkor får ställas upp om 

de inte har en direkt eller indirekt diskriminerande effekt gentemot anbudsgivare från 

andra medlemsländer. Regeringen anger att social hänsyn kan tas exempelvis med krav 

på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder samt möjligheten 

att uppställa antidiskrimineringsklausuler. Därmed anser regeringen att den 

upphandlande enheten har stora möjligheter att fastställa kontraktsvillkor med social 

karaktär.124

 När det kommer till den föreslagna paragrafen angående möjligheten att 

ställa sociala villkor återfinns den i 6 kap. 13 § NLOU 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra 
villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen 
om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.  
 

I och med denna lydelse har regeringen i proposition 2006/07:128 frångått det förslag 

som upphandlingsutredningen gav i sitt slutbetänkande SOU 2006:28 när det gäller bör-

regeln.  

Med stöd av denna bestämmelse får den upphandlande myndigheten 

fastställa särskilda kontraktsvillkor. Som exempel på dessa villkor anges villkor som till 

exempel har till syfte att främja yrkesutbildning på arbetsplatsen, anställning av 

personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, att bekämpa arbetslöshet eller 

skydda miljön. De kan vidare gälla att anställa långtidsarbetslösa, eller genomföra 

utbildning för arbetslösa eller ungdomar, att följa de grundläggande ILO-

konventionerna eller anställa personer med funktionshinder.125

                                                 
123 Prop. 2006/07:128 s.200 
124 Prop. 2006/07:128 s.201 
125 Prop. 2006/07:128 s.352 f 
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5. Sociala villkor i praktiken 
I detta kapitel kommer vi att presentera hur utbrett användandet av sociala villkor i 
offentlig upphandling är enligt SKTF-tidningens undersökning. Dessutom visar vi hur 
några kommuner har gått till väga för att införa dessa villkor i sina upphandlingar.  
 

SKTF-tidningen genomförde år 2007 en enkätundersökning hos alla Sveriges 290 

kommuner. Av 154 svarande kommuner anger endast cirka 10 % att de i en offentlig 

upphandling ställer någon form av etiska krav. De kommuner som ställer någon form av 

etiska krav är således i en minoritet bland de svarande i undersökningen. Enligt 

undersökningen visade sig frågan väcka en del upprörda känslor hos 

upphandlingscheferna. Många av de kommuner som svarade angav som orsak till varför 

de inte ställde sådana krav var att det inte är förenligt med LOU eller kommunallagen 

(KL) att ställa sådana krav. I artikeln som redovisar undersökningen uttrycker 

förbundsjurist på SKL Mathias Sylwan att han är av en annan uppfattning. Han menar 

att det går att ställa etiska krav om de ställs på ett korrekt och genomtänkt sätt. Genom 

att införa kraven i form av avtalsvillkor eller ”utförandevillkor” går det att ställa dessa 

krav. Han påpekar vidare att det inte finns några vägledande domar i just fallet med 

etiska krav i offentlig upphandling. Anledningen till avsaknaden av rättsfall som 

behandlar etiska krav hänvisar han till EU-parlamentets uppmaning till europeiska 

myndigheter att kräva rättvisemärkta produkter i sina upphandlingar.126  

 Frågorna som ställdes i undersökningen berörde om och i så fall hur 

kommunerna ställde sociala villkor i sina upphandlingar. De sociala villkoren definieras 

i studien som krav på hur en vara har tillverkats.127

De två exemplen som vi valt att redovisa, Mariestads och Lunds kommun, 

har fått representera de vanligast förekommande etiska kraven som ställs i en offentlig 

upphandling. Krav på rättvisemärkt kaffe och förbud mot barnarbete utgör de två 

områden som är vanligast förekommande. Av våra 290 kommuner i Sverige är det 

enligt studien endast ett fåtal som ställer etiska eller andra sociala villkor. Dessutom 

tolkas begreppet olika i de kommuner som ställer etiska villkor, vilket leder till att 

tillvägagångssätten skiftar när det gäller hur villkoren ställs. Som vi presenterat i 

tidigare avsnitt så har begreppet sociala villkor olika innebörd. Ofta i förarbeten och 

                                                 
126 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 s.13 
127 För frågeställningarna se bilaga 1 
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rättspraxis från EG-rätten tolkas de främst som arbetsrättsliga åtgärder för att bekämpa 

arbetslöshet, ett villkor som inte alls förekommer bland kommunerna i studien. 

5.1 Oenighet om sociala villkor i praktiken 
Sociala villkor i offentlig upphandling har inte prövats i svensk domstol, detta gör att 

undersökningen av gällande rätt genom praxis blir svårare. Även om EG-domstolen i 

ovan nämnda rättsfall128 prövat vissa möjligheter till socialt ansvarstagande i 

upphandlingsförfarandet råder det oenighet om dessa rättsfalls innebörd för svensk 

lagstiftning på området. I SOU:n129 till NLOU uttrycks att gemenskaprättens generella 

karaktär samt frånvaron av förarbeten gör bestämmelserna runt sociala villkor i 

offentlig upphandling oklara och ofullständiga och därmed svårtolkade för den 

nationella domstolen. De anger också att detta innebär att vissa frågor på området 

kommer att behöva klarläggas i domstol. Dock kommer avgörandet av innebörden i 

slutänden att bestämmas av EG-domstolen då de blir underställda en tolkningsfråga. 

Således uttalar sig upphandlingsutredningen om gällande rätt på området så som de 

uppfattar den med dagens kunskapsläge, vilket alltså kan komma att förändras av EG-

domstolens eventuella framtida domar.130

KKV har sedan augusti detta år övertagit översynsansvaret för offentlig 

upphandling i Sverige från NOU. De uppmärksammar att intresset för att ställa sociala 

och etiska villkor i offentlig upphandling har ökat. Detta görs genom att ställa krav på 

bland annat jämställdhet, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och frånvaro av barnarbete. 

De anser att dessa övriga villkor gör upphandlingen mer komplex speciellt då rättsläget 

för närvarande är oklart.131 När det gäller förändringen av möjligheterna att ställa 

sociala villkor i offentlig upphandling ska konkurrensverket arbeta för att dessa 

möjligheter inte ska försvåra upphandlingsprocessen. De hänvisar dock till att den del 

av sociala villkor som innebär att den upphandlande enheten ställer etiska krav i form 

av rättvisemärkning eller annan etisk märkning ännu inte prövats av EG-domstolen.132 

KKV anser vidare att stora fortbildningsresurser kommer att behövas då den nya lagen 

är komplex och svår att tillämpa.133  

                                                 
128 Se stycke 3.4  
129 SOU 2006:28 
130 SOU 2006:28 s 212 f 
131 Konkurrensverkets strategi och inriktning för upphandlingsfrågor Dnr 488/2007 s.9 
132 Konkurrensverkets strategi och inriktning för upphandlingsfrågor Dnr 488/2007 s.22 
133 Konkurrensverkets strategi och inriktning för upphandlingsfrågor Dnr 488/2007 s.21 
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5.2 Skiftande tillvägagångssätt 
På grund av denna avsaknad av rättsfall och avgörande domar i svenska rätt angående 

möjligheterna att ställa sociala villkor har vi ansett oss endast kunna få en uppfattning 

om karaktären av dessa möjligheter genom att redogöra för de praktiska lösningar som 

kommuner och andra myndigheter använt sig av för att ställa social villkor i 

upphandlingsförfarandet. Som språngbräda för kapitlet redovisas den undersökning som 

SKTF gjort om utbredningen av sociala villkor i offentlig upphandling. Denna 

enkätundersökning har redovisats i en artikel i SKTF-tidningen. För att studera på vilket 

sätt de olika kommunerna använt sig av det sociala ansvarstagandet har vi med 

utgångspunkt i studien använt oss av två exempel på kommuner som på skiftande sätt 

använt sig av sociala villkor. Således grundar sig urvalet av de redovisade kommunerna 

på SKTF-tidningens undersökning. De nedanstående exemplen representerar varsitt av 

de i undersökningen förekommande tillvägagångssätten när det gäller möjligheten att 

ställa sociala villkor.  

5.2.2 Mariestads kommun 
Mariestads kommun antog år 2001 ett policydokument för ”Etiska regler för Mariestads 

kommun vid upphandling”. Policydokumentet antogs av kommunfullmäktige med stöd 

av dess tjänstemän.134 Policyn grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter 

artikel 32 och lyder som följer: 

Mariestads kommun önskar försäkra sig om att ingen, vars arbete bidrar till vår 
framgång, förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter eller lider fysisk 
eller psykisk skada.135  

 

Detta utgör sedan grunden för de ställningstaganden och regler de ställer upp i 

policydokumentet. Dessa regler ligger som en bilaga till förfrågningsunderlaget i 

kommunens upphandlingar. De företag som är berörda av upphandlingen och deltar i 

anbudsgivningen måste skriva på att de tagit del av regelverket. De regler som 

innefattas i dokumentet är avståndstagande från barnarbete, diskriminering på grund av 

ras, kön, religion eller etnisk bakgrund. De företag som avser lämna anbud i en 

upphandling förväntas enligt reglerna följa upp sina underleverantörer för att säkerställa 

att de arbetsrättsliga och mänskliga rättigheterna respekteras.136

                                                 
134 http://www.mariestad.se, 2007-11-14 
135 http://www.mariestad.se, 2007-11-14 
136 http://www.mariestad.se, 2007-11-14 
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Av de 140 svarande i SKTF-tidningens undersökning anger endast 13 kommuner att de 

ställer någon form av etiska villkor. Det är 4 kommuner som uttryckligen anger att de 

ställer krav på att det i produktionen inte ska förekomma barnarbete, Mariestads 

kommun utgör en av dessa. Gävle kommun, som är den 14:e, anger att de ställer etiska 

krav på gatsten och det går inte att utläsa om detta innebär ett förbud mot barnarbete.137

5.2.3 Lunds kommun 
Lunds kommun har länge haft ett arbete med upphandlingsfrågor och hållbarhet vilket 

lett till en medvetenhet om att upphandling är ett viktigt politiskt styrmedel. Efter att 

Svenska kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) i Lund år 2003 sammanställt en 

skrivelse till kommunen där de föreslog att kommunen skulle jobba aktivt för att 

mänskliga rättigheter respekteras. Detta ansåg SKTF i sin skrivelse skulle kunna göras 

genom att uppmana sina förvaltningar att köpa Rättvisemärkta produkter. Kommunen 

tog senare ett beslut som innebar en målsättning för kommunen att 33 % av det kaffe 

som dricks i förvaltningen ska vara producerat på ett sådant sätt att det uppfyller krav 

på att mänskliga rättigheter efterlevs. En sort av Rättvisemärkt kaffe fanns redan med i 

det avropsavtal som kommunen tecknar med ICA Menyföretag AB. Därför hade redan 

varje kommunal enhet möjlighet att handla Rättvisemärkt kaffe. Med det beslut som 

togs kunde nu kommunstyrelsen uppmana enheterna att handla detta kaffe.138

 Till sin policy för upphandling bifogar kommunen en bilaga där en 

tillämpningsföreskrift för miljömässiga krav behandlas. I denna bilaga behandlas 

miljömässiga krav i upphandling. Den anger att etiska krav i enlighet med lagstiftning 

eller avtal ska ställas om det är nödvändigt. De miljömässiga kraven ges stort utrymme, 

där miljömärkning och ekologiska varor är några av de krav som nämns.139

 Enligt SKTF-tidningens undersökning är rättvisemärkt kaffe eller andra 

krav på livsmedel det vanligast förekommande villkoret. Av de 13 kommuner som 

svarat att de ställer sociala krav i sina upphandlingar ställde 9 kommuner krav på 

rättvisemärkt kaffe.140

                                                 
137 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 s.13 
138 Lann Fredrik och Thorsell Jerker, En god affär – socialt ansvar i offentlig upphandling, s.70 f. 
139 http://www.lund.se, 2007-12-10 
140 Gran T. (2007) ”Få kommuner upphandlar etiskt” SKTF-tidningen Nr 2/2007 s.13 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer vi att besvara våra forskningsfrågor utifrån det ovan 
presenterade materialet. Vi kommer att sammanfatta och analysera vårt presenterade 
material, i samband med våra slutsatser kommer vi också föra en diskussion om vår syn 
i frågan På detta sätt kommer vi också få en de lege ferenda diskussion om 
rättsutvecklingen på området. 
 

Vårt övergripande syfte med denna uppsats har varit att utifrån SKTF-tidningens 

genomförda studie studera om de påstådda motsättningarna i LOU utgör ett hinder för 

möjligheten att ställa sociala villkor. Utifrån detta har vi presenterat det material som vi 

nu med hjälp av ska besvara våra frågeställningar med. Eftersom LOU står inför en 

relativt stor förändring kommer vi därför också att sammanfatta dessa förändringar samt 

diskutera hur de kommer att påverka tydligheten kring möjligheten att ställa sociala 

villkor. 

6.1 Finns det en motsättning mellan affärsmässighet och 
sociala villkor? 
 
Vår uppgift i denna uppsats har varit att studera vari motsättningarna mellan LOU och 

de grundläggande EG-rättsliga principerna å ena sidan samt möjligheterna att ställa 

sociala villkor å andra sidan. Vissa upphandlingschefer hävdar i SKTF-tidningens 

undersökning att likabehandlingsprincipen och LOU:s portalparagraf angående 

affärsmässighet och konkurrens inte tillåter att andra villkor så som sociala ställs. 

Därför har vi i vår undersökning utgått från dessa principer och ställt dem i relation till 

regleringen angående särskilda villkor i en offentlig upphandling, 1 kap. 18 b § LOU. 

Vi har dessutom studerat de exempel på tolkning och tillvägagångssätt som finns i 

Sverige när det gäller att ställa sociala villkor i offentlig upphandling idag. 

6.1.1 Affärsmässighet  
I vår undersökning framgår det att affärsmässighetsbegreppet rent historiskt sett har 

varit den huvudprincip som lett den offentliga upphandlingen. Upphandlingsregleringar 

har sedan tidigt 1900-tal på olika sätt syftat till att upphandlingar ska ske på 

affärsmässiga grunder. I proposition 1973:73 angavs att affärsmässighet skulle utgöra 

den viktigaste av tre grunder i offentlig upphandling. Sedan 1994 års lag har 

affärsmässighetsbegreppet stadgats i LOU 1 kap. 4 §, men det har inte där givits någon 

närmare förklaring. I förarbetena till LOU hänvisas det till en lång tradition av 
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affärsmässighet som en grundprincip, vilket har inneburit att begreppet har prövats och 

utvecklats genom rättspraxis. Sverige genomförde förändringar kring regleringarna om 

offentlig upphandling till stor del på grund av inträdet i EU. I lagbokskommentaren till 

LOU framgår kritik mot införandet av affärsmässighetsbegreppet i LOU, då de 

bakomliggande EG-rättsliga direktiven inte nämner detta begrepp. 

Lagbokskommentaren påpekar också att begreppet i sig sätter stopp för att andra 

kriterier, medan EG-rätten använder sig av vidare principer för offentlig upphandling. 

Genom EG-rättens grundläggande principer stadgas endast den hänsyn som bör beaktas 

mellan upphandlare och EU:s medlemsländer för att inte skapa handelshinder, då 

principerna ska leda till en fri marknad inom unionen. Så som Stefan Hansson i 

upphandlingskommitténs slutbetänkande angav finns det enligt honom en motsättning 

mellan affärsmässighetskravet i LOU och möjligheten att ställa sociala villkor i 

upphandlingsförfarandet. Han menar att affärsmässigheten i princip omöjliggör att 

annan hänsyn tas än till de strikt marknadsmässiga kraven. Om sociala eller 

miljömässiga villkor ska ställas menar han att det får göras utanför själva 

upphandlingsförfarandet, men hur detta i så fall ska gå till förklarar han inte närmare. 

Eftersom affärsmässighet är grundläggande enligt svensk tradition och principerna är 

grundläggande enligt EG-rätten så anser vi med grund i den kritik som anförts att 

genomförandet av affärsmässighetsbegreppet i svensk rätt skapar förvirring. Detta på 

grund av att begreppet i sig är djupt inrotat i svensk rättspraxis., medan de nya EG-

rättsliga grundprinciperna som skall leda offentlig upphandling inte uttrycks explicit i 

lagtexten. Dessutom anser vi att tanken bakom att affärsmässighetsbegreppet skulle 

representera de grundläggande EG-rättsliga principerna i svensk rätt inte kommer riktigt 

till uttryck, till stor del i och med 1 kap. 4 § LOU. 

6.1.2 Affärsmässighet i relation till 1 kap. 18 b § LOU 
Otydligheten runt om affärsmässigheten går att kombinera med sociala villkor i en 

upphandling påverkar också de för affärsmässigheten upprätthållande centrala 

principer. Affärsmässigheten som portalparagraf upprätthålls av 

likabehandlingsprincipen samt reglerna om val av anbud, dessa principer påverkas 

därför av affärsmässighetens ställning som grundpelare i den svenska 

upphandlingsprocessen. Vid bedömningen av vilket anbud som ska väljas ska det 

ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud med lägst pris antas. Detta anser vi vara 

ett uttryck för att upphandlingen ska ske på affärsmässig grund, vilket således stärker 
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portalparagrafens ställning. När det gäller likabehandlingsprincipen så är den till för att 

alla anbud ska värderas på samma sätt vilket således på likartat sätt stärker 

affärsmässighetens ställning i upphandlingsprocessen. 

 Möjligheterna att ställa sociala villkor idag grundar sig på 1 kap. 18 b § 

LOU. I och med införandet av denna paragraf förtydligade regeringen att särskilda 

villkor kunde ställas utöver de regler som reglerar vilket anbud som ska väljas. De 

särskilda villkoren är enligt SOU 2001:31 att anse som tillkommande kontraktsvillkor 

för att uppfylla sociala och/eller miljöpolitiska mål. De uteslutningsgrunder som finns 

enligt 1 kap. 17 § samt 6 kap. 9 § LOU innebär att en leverantör kan uteslutas från 

upphandlingen om denne överträtt lagstiftning som har socialpolitiska eller 

arbetsmarknadspolitiska mål, detta enligt kommissionens meddelande samt 

upphandlingskommittén. Genom denna reglering kan således den upphandlande 

enheten indirekt ställa sociala villkor i upphandlingsförfarandet. En annan form av 

sociala villkor är de reserverade kontrakt som kan ge särskilda möjligheter för skyddade 

verkstäder att tilldelas ett kontrakt. Några sådana skyddade verkstäder finns inte i 

Sverige utan främst i andra delar av EU. 

De sociala villkor den upphandlande enheten för övrigt önskar ställa i 

upphandlingen måste ligga utanför själva upphandlingsförfarandet och inte utgöra en 

del av värderingen av anbuden. Detta sker genom de så kallade tillkommande 

kontraktsvillkoren i LOU 1 kap. 18 b §. Dessa villkor gäller under uppdragstiden och 

skall inte anses vara uteslutningskriterier, kvalificeringskriterier eller 

utvärderingskriterier och kan därmed inte användas som orsak för att utesluta en 

leverantörs anbud. Leverantören kan dock uteslutas om han tillkännager att han inte vill 

eller kan acceptera de tillkommande kontraktsvillkoren. Således redogörs inte på ett 

slutgiltigt sätt var och hur de sociala villkoren får ställas i en upphandlingsprocess. Vid 

införandet av dessa bestämmelser angav upphandlingskommittén att det fanns en oro 

för att osäkerheten och därmed risken för godtyckliga bedömningar vad gäller 

antagandet av anbud skulle öka i och med att andra krav än de affärsmässiga ställdes. 

Osäkerheten ligger också enligt oss i att det inte finns tillräckligt tydlig praxis på 

området. Detta har även KKV uppmärksammat i sin strategi för upphandlingsfrågor. 

Där anger de att möjligheten att ställa etiska villkor, som är en form av sociala villkor, 

inte har prövats i domstol och därmed råder ett osäkert rättsläge.  
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6.1.3 Praxis 
Genom att läsa doktrin och förarbeten utkristalliserar sig flera olika tillvägagångssätt 

och begrepp som hänvisar till samma sak, men benämns olika. I ett så otydligt område 

som vi uppfattat att detta är så anser vi att en tydligare och mer likriktad 

begreppsapparat hade varit att föredra. Ett exempel på detta utgörs av själva begreppet 

sociala villkor. I förarbetena till LOU benämns sociala villkor med särskilda villkor, 

sociala hänsyn och socialpolitiska mål, men hänvisar till samma sak. Vår utgångspunkt 

är att innebörden av begreppet sociala villkor lyder så som kommissionen angav i sitt 

tolkningsmeddelande. Begreppet ska förstås i vid bemärkelse och ska trygga de 

grundläggande EG-rättsliga principerna. Men det kan också innebära att särskilda 

preferensklausuler som bidrar till att missgynnade personer eller personer som slagit ut 

från arbetsmarknaden integreras. Dessutom bör positiv särbehandling särskilt i samband 

med bekämpning av arbetslöshet och social utslagning stimuleras. 

 Svenska kommuner och landsting försöker på olika sätt att tillämpa 

sociala villkor i sina offentliga upphandlingar. Med det ovan sagda svårtolkade 

begreppet har detta inneburit att tillämpningen sett olika ut. Skillnaden mellan 

kommunerna består i att de i sina upphandlingspolicys anger att de ska ta ett socialt 

ansvar, men  innebörden av begreppet skiljer sig åt. Mariestads kommun har i sin policy 

angett att de i sina upphandlingar ska ställa krav på leverantören att de lever upp till 

FN:s konvention om barns rättigheter artikel 32. Lunds kommun har som mål att 33% 

av det kaffe som dricks i förvaltningen ska vara producerat på sådant sätt att mänskliga 

rättigheter efterlevs, vilket de gör genom att upphandla rättvisemärkt kaffe. Vi anser att 

variationen av tillvägagångssätten ytterligare tyder på att det råder en oenighet om och i 

så fall hur sociala villkor kan ställas i upphandlingsförfarandet.  

 Som vi tidigare påpekat råder det en brist på rättspraxis inom detta 

område. Det har dock genom ett fåtal mål i EG-domstolen fastställts att sociala villkor 

kan ställas. Den praxis som dessa mål gett berör dock en begränsad del av möjligheten 

att ställa sociala villkor. Beentjesmålet berörde möjligheten att i en offentlig 

upphandling uppställa villkoret att leverantören ska kunna anställa långtidsarbetslösa. 

Kommissionen angav med anledning av utgången i målet att även andra sociala villkor 

än i det aktuella målet kunde ställas. Sådana villkor som angavs var yrkesutbildning, 

hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden samt diskriminering av etniska eller religiösa 

skäl eller könsdiskriminering. En vidare utveckling av praxis på området gavs genom 

Nord-Pas-de-Calaismålet, i och med detta angavs att den upphandlande enheten i 
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upphandlingsförfarandet får ställa tilläggskriterier med avsikten att bekämpa 

arbetslöshet. Dock angavs det att dessa tilläggskriterier inte får stå i strid med de 

grundläggande principerna i gemenskapsrätten. Concordiamålet är ytterligare ett av de 

mål som utgör praxis på området, detta är dock ett mål där villkoren var av mer 

miljömässig karaktär. De miljömässiga villkoren ingår i de särskilda villkoren vilket gör 

att analogier till detta mål kan dras även när det gäller sociala villkor. I och med 

Concorida målet fastställdes att den upphandlande enheten kan ställa krav på 

miljömässiga kriterier om dessa krav har samband med kontraktets föremål. De bör 

dessutom anges uttryckligen i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om 

upphandling. På dessa tre mål grundas diskussionen om det är förenligt med EG-rätten 

och LOU att ställa sociala villkor.   

6.1.4 Sammanfattning  
I Sverige idag ställs på olika sätt sociala villkor i offentlig upphandling. Även om dessa 

metoder inte prövats i domstol så utgör de på grund av sin existens ett slags accepterat 

tillvägagångssätt för att ställa sociala villkor. I och med att LOU kommer att ersättas av 

NLOU så kommer inte praxis enligt LOU att ytterligare prövas. Det som är intressant är 

om förändringarna i och med NLOU kommer att leda till en tydligare reglering vad 

gäller möjligheten att ställa sociala villkor i offentlig upphandling. Sammanfattningsvis 

vill vi för att ge ett tydligt svar på vår första frågeställning presentera en 

sammanställning på de motsättningar som enligt framställningen finns inom LOU. 

 

Figur 1 Sammanställning över vad som reglerar möjligheten att ställa sociala villkor. 

  EG-rätt     Svensk rätt   
  Direktiv    1 kap. 18 b § LOU   
FÖR Tolkningsmeddelande Förarbeten   
  Rättsfall           
  Beslut i  upphandlings  processen      

EMOT 
som står i strid med de 
grundläggande EG-rättsliga  1 kap. 4 § LOU   

  principerna   Förarbeten   
 
Figuren visar att det finns vissa motsättningar mellan LOU och möjligheten att ställa 

sociala villkor i offentlig upphandling. Det som främjar sociala villkor i offentlig 

upphandling är 1 kap. 18b § LOU. Det som skapar svårigheter att ställa sociala villkor 

är främst kravet på affärsmässighet. 
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6.2 Förändras rättsläget i och med NLOU? 

6.2.1 Affärsmässighet i NLOU 
I och med införandet av NLOU kommer affärsmässighet som begrepp att försvinna ur 

lagtexten. I förarbetena diskuteras eventuella konsekvenser till att 

affärsmässighetsbegreppet tas bort. Regeringen anger till exempel att mycket av den 

rättspraxis som finns på området bygger på begreppet och att dessutom den 

upphandlande enheten kan få uppfattningen att affärsmässiga upphandlingar inte längre 

har samma vikt. Dock anser de att det är viktigare att utforma den nya lagen så att 

konkurrensen kommer att tas tillvara. Som portalparagraf till lagen kommer därför 

istället de grundläggande EG-rättsliga principerna explicit att uttryckas i lagtexten. Den 

största förändringen i och med detta är enligt oss att det är första gången som det i 

regleringen av den offentliga upphandlingen som de EG-rättsliga grundprinciperna, som 

har faktisk påverkan på förfarandet, uttrycks. När det gäller reglerna om vilket anbud 

som ska väljas av den upphandlande enheten sker ingen större förändring mer än att det 

kommer att läggas till att det är det anbud ur den upphandlande enhetens synvinkel 

ekonomiskt mest fördelaktiga som ska väljas. Regeringen vill genom denna nya 

formulering av regleringen att ingen tveksamhet ska råda på den punkten. Lagen 

kommer dock att innehålla en följdparagraf där det anges att de upphandlande enheterna 

ska rangordna vilken inbördes betydelse de kommer att tillmäta de olika kriterierna som 

angetts.  

Att affärsmässigheten som portalparagraf tas bort i NLOU kan enligt oss 

få flera tänkbara konsekvenser. Affärsmässighetskravet  tas egentligen inte bort utan 

uttrycks istället genom de EG-rättsliga grundprinciperna. På detta sätt är den nya 

regleringen ett uttryck för ett ytterligare närmande mot EG-rätten. Vi tror oss kunna se 

att detta kan leda till svårigheter för de upphandlande enheterna. Detta i och med att vi 

genom bland annat SKTF-tidningens studie erfarit att vissa upphandlare anser att 

dagens regleringar är otydliga och komplexa. Remissinstanserna i prop. 2006/07:128 är 

överlag ense om att regleringen om möjligheterna att ställa sociala villkor behöver 

förtydligas och att det även behövs tydligare instruktioner i förarbetena om hur dessa 

kan ställas. Vissa av remissinstanserna menar att begreppet sociala villkor inte 

konkretiseras i förarbetena vilket enligt dem skapar en otydlighet i 

begreppsanvändningen och i tillämpningen. 
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Då gemenskapsrätten ofta också är komplex och i stora delar saknar förarbeten kan de 

EG-rättsliga grundprinciperna och tillämpningen av dessa bli svårtolkade för den 

upphandlande enheten. Genom att affärsmässighetskravet inte egentligen försvinner ur 

NLOU anser vi också att den motsättning som finns mellan affärsmässighetskravet och 

möjligheten att ställa sociala villkor inte heller försvinner. Den enda möjligheten att 

göra rättsläget tydligare är enligt ökad rättspraxis som på längre sikt kan tydliggöra hur 

de sociala villkoren kan ställas på ett lagenligt sätt. KKV har angett i sin strategi för 

upphandlingsfrågor att de uppfattar de nya reglerna som komplexa. De antyder att de 

nya reglerna kommer att skapa ett behov av ökad information och utbildning till de 

personer som handhar upphandlingsfrågor.  

6.2.2 Förtydligandet av sociala villkor i NLOU 
Förändringen när det gäller möjligheten att ställa sociala villkor är främst att 6 kap. 13 § 

NLOU kommer att uttryckligen ange att särskilda sociala, miljömässiga och andra 

villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras får ställas. I förarbetena har det diskuterats 

hur stort det egna valet för den upphandlande enheten ska vara när det gäller om de 

skall, bör eller får ställa sådana villkor. I slutändan är det den bestämmelsen som ger 

den upphandlande enheten mest eget ansvar, det vill säga får-kravet, som stadgats. 

Trots att det i och med NLOU rent textmässigt blir tydligare att sociala villkor får 

ställas i offentlig upphandling så innebär detta inte att innehållet i begreppet sociala 

villkor förtydligas. 
 

Figur 2 Sammanställning över vad som kommer att reglera möjligheten att ställa sociala 

villkor. 

  EG-rätt     Svensk rätt   
  Direktiv    6 kap. 13 § NLOU   
FÖR Tolkningsmeddelande Förarbeten   
  Rättsfall           
  Beslut i  upphandlings processen      

EMOT 
som står i strid med de 
grundläggande EG-rättsliga 1 kap. 9 § NLOU   

  principerna   Förarbeten   
 

Figuren visar att motsättningarna på området kvarstår, den visar dock inte om 

tydligheten ökar. Kommer då rättsläget att bli tydligare? Som vi redan påpekat är det 

bristen på praxis på området som idag många gånger skapar den osäkerhet om de 

motsättningar som finns i LOU. Om den nya lagen innebär ökad praxis på området så 

kommer rättsläget vad gäller möjligheten att ställa sociala villkor att öka. Det har 
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uttrycks att dagens LOU är otydlig vad gäller möjligheten att ställa sociala villkor på ett 

sådant sätt att det inte strider mot affärsmässighetskravet. NLOU kommer däremot att 

stadga att sociala villkor får ställas men otydligheten vad gäller begreppets innebörd 

samt var i ett upphandlingsförfarande villkoren får ställas kvarstår. Att i NLOU ersätta 

affärsmässighetskravet med de EG-rättsliga grundprinciperna tar inte heller bort den 

motsättning som finns i LOU men kan eventuellt på längre sikt med hjälp av ökad 

praxis leda till ett mer tydligt rättsläge. 
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7. Egna reflektioner 
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra egna reflektioner angående utvecklingen 
av möjligheterna att ställa sociala villkor i en offentlig upphandling på ett lagenligt 
sätt, utifrån det presenterade materialet. 
 
Under arbetet med uppsatsen har flera reflektioner runt ämnet samt eventuell framtida 

rättsutveckling uppkommit. Det faktum att en ny lagstiftning vad gäller offentlig 

upphandling träder i kraft i januari år 2008 gör det intressant att avsluta vår uppsats med 

att redovisa dessa reflektioner.  

 Bristen på avgörande rättsfall vad gäller att ställa sociala villkor i offentlig 

upphandling har varit det som väckt flest frågor hos oss under arbetet. Vid en första 

anblick av rättsfrågan kan det framstå som om rättsläget är tillräckligt klart och därför 

inte behöver prövas vidare i domstol. Dock har den osäkerhet som vi uppmärksammat 

bland annat genom SKFT-tidningens studie visat att rättsläget snarare är mycket 

otydligt. Anledningen enligt oss till varför det är brist på domstolsavgöranden i frågan 

är att få kommuner vågar ställa någon form av sociala villkor i sina upphandlingar, 

detta med rädsla för dyra rättegångsprocesser. Då Sverige till stora delar består av 

många små kommuner med begränsad budget kan en sådan kostnad vara ödesdiger. I 

samband med att en kommun ställer sociala villkor i en upphandling förbinder den sig 

också med att följa upp och kontrollera efterlevnaden av de villkor de ställer. Återigen 

innebär detta stora kostnader som i en liten kommun kan innebära att de sociala 

villkoren inte ställs i upphandlingen på grund av de begränsade resurserna. Ytterligare 

ett problemområde som framkommit är att de små kommunerna i större utsträckning 

har personer anställda för administration av flera olika sakområden samtidigt. Detta gör 

att det är svårt för dessa personer att tillskansa sig expertkunskaper på samtliga de 

områden som de handhar. 

 Följdfrågan till dessa problem som beskrivits blir då om det går att på ett 

tydligt sätt fastställa vad sociala villkor innebär och hur dessa i så fall kan ställas i den 

offentliga upphandlingen. Vi anser att det kommer att krävas tydligare praxis på 

området speciellt då begreppet affärsmässighet uttryckligen försvinner i lagtexten och 

ersätts av de grundläggande EG-rättsliga principerna. Begreppet sociala villkor har en 

obestämbar karaktär som kan jämföras med begreppet saklig grund för uppsägning i 

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Begreppet i LAS omgärdas och definieras 
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dock till skillnad från sociala villkor av en omfattande rättspraxis vilket gör rättsläget 

tydligare.  

Utifrån den kommande lagens lydelse ska de grundläggande EG-rättsliga 

principerna vara vägledande för att uppfylla affärsmässighet i upphandlingsförfarandet. 

Således kommer inte den motsättning vi anser finns i LOU till att ställa sociala villkor 

att försvinna utan endast uttryckas på ett annorlunda sätt. Dock kommer tydligheten vad 

gäller att den upphandlande enheten får ställa sociala villkor att öka i och med att det 

uttrycks explicit i lagtexten. Dessa två förändringar kan komma att få till konsekvens att 

området blir mer prövat och därmed kan ett klarare rättsläge utkristallisera sig.  
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Bilaga 1 Frågor som ställdes vid SKTF-tidningens undersökning 
 

1. Hur stor är kommunens budget för offentliga upphandlingar av varor? 
2. Ställer ni några krav på vilket sätt varorna är producerade? 
3. Om ni ställer några krav:  

a) ge exempel på varor 
b) hur går det till praktiskt? 
c) innebär det någon ökad kostnad för kommunen? (i så fall hur mycket?) 
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Bilaga 2 Skrivelse från Mathias Sylwan SKL 2006-06-15 
Avdelningen för juridik 
Förbundsjurist Mathias Sylwan 
 

 

Får kommuner och landsting upphandla rättvisemärkta varor? 
Sveriges Kommuner och Landsting har granskat de juridiska förutsättningarna för 
kommuner och landsting att upphandla rättvisemärkta varor. Frågan berör framför allt 
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) men också kommunallagen. 
Sveriges Kommuner och Landsting gör här en bedömning av de lagliga möjligheterna 
att upphandla rättvisemärkt och andra varor som omfattas av etisk märkning. Det skall 
dock betonas att det saknas vägledande domar från EG-domstolen som är den instans 
som i sista hand avgör frågan. 
Vad är Rättvisemärkt? 
Rättvisemärkt är en etisk och social märkning av varor med fokus på mänskliga 
rättigheter. Det finns även andra slag av ”etisk märkning”, dvs. en märkning som 
garanterar att en produkt framställts med respekt för rätten till en skälig minimilön, 
rimlig arbetsmiljö, grundläggande mänskliga rättigheter etc. Rainforest Alliance och 
Utz Kapeh är exempel på andra ”etiska märkningar”141. 

Rättvisemärkt är dock ensamt om sitt koncept som bland annat garanterar 
producenten en ersättning som alltid ligger över världsmarknadspriset. För närvarande 
finns det kriterier för Rättvisemärkt utvecklade för kaffe, kakao, te, honung, socker, 
bananer, ris, quinoa, tropisk frukt, torkad frukt, nötter, juice, sportbollar, snittblommor, 
vin samt bomull.  

Kriterierna för Rättvisemärkt baserar sig på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna samt de grundläggande ILO-konventionerna (förenings- och 
förhandlingsrätt (87 och 98), barnarbete/minimiålder (138), diskriminering och lika lön 
(111 och 100) och förbud mot tvångs och slavarbete (29 och 105 samt 182 om de värsta 
formerna av barnarbete))142. 

Det finns två olika typer av kriterier beroende på om producenten är en 
småjordbrukare eller anställd arbetskraft, utöver detta finns det också specifika kriterier 
för varje produkt.  
Köparna143 av rättvisemärkta produkter åtar sig: 

• Att betala ett garanterat minimipris som motsvarar produktionskostnaden och 
levnadsomkostnaden och alltid ligger över världsmarknadspriset  

• Att därutöver betala en premie som ska gå till social och ekonomisk utveckling  
• Att betala en del av priset i förskott om producenterna begär det  
• Att upprätta en långvarig handelsförbindelse144  
• Att betala en extra premie för ekologiskt odlat  

 
 

                                                 
141 Rainforest Alliance är en internationell icke vinstdrivande organisation. Organisationen certifierar 
produkter med syftet att skydda ekosystemet och säkerställa att företagen följer de grundläggande ILO-
konventionerna. Gevalia och Chiquita är exempel på företag som samarbetar med Rainforest Alliance. 
Utz Kapeh är en oberoende organisation som utvecklat en uppförandekod för kaffeodling. I koden ingår 
bland annat att företaget måste följa de ILO:s grundläggande konventioner för arbetsrätt 
142 Sverige har ratificerat samtliga dessa konventioner. 
143 Köparen är här leverantören som därefter säljer produkten vidare till en kommun eller ett landsting. 
144 Detta krav avser alltså leverantören som säljer varorna vidare till kommuner och landsting. 
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Rättvisemärkt och upphandling 

Den 6 juli 2006 antog EU-parlamentet en resolution till stöd för Fair Trade. I 
resolutionen uppmanar Parlamentet europeiska myndigheter att kräva rättvisemärkta 
produkter i sina upphandlingar och Kommissionen att anta riktlinjer för upphandling av 
rättvisemärkt145. Frågan om en upphandlande myndighet får kräva att varorna är 
rättvisemärkta är delvis beroende av hur och när i upphandlingen kraven ställs146. 

Nedan behandlas möjligheterna att kräva etiskt märkta varor i upphandlingens olika 
delar, dvs. kravspecifikationen, leverantörskvalificeringen och anbudsutvärderingen. 
Enligt vår uppfattning är det dock under kontraktets utförande som utrymmet är störst 
att ställa krav på etiskt märkta varor. 

Kravspecifikationen 

Ett förfrågningsunderlag skall innehålla en kravspecifikation där den upphandlande 
myndigheten beskriver vad den vill köpa (kontraktsföremålet). Den upphandlande 
myndigheten har här en stor valfrihet så länge valet av kontraktsföremål inte otillbörligt 
gynnar en viss leverantör eller det egna landets leverantörer (till exempel krav på 
”svenskt” kött)147. Den upphandlande myndigheten är till exempel fri att välja att köpa 
en bro i stället för en tunnel eller transporttjänster i stället för tjänstebilar. Enligt EU-
kommissionen har den upphandlande myndigheten även ”omfattande möjligheter att ta 
sociala hänsyn” när den bestämmer kontraktsföremålet148.  

Begränsas emellertid kontraktsföremålet till enbart Rättvisemärkt kan det komma i strid 
med principerna för upphandling om det därmed utesluter leverantörer som saluför 
varor med annan etisk märkning. Krav på Rättvisemärkt bör därför följas med orden 
”eller annan likvärdig märkning”. 

En upphandlande myndighet som vill ställa krav på rättvisemärkta varor i 
kravspecifikationen kan göra detta på följande sätt: 

I det erbjudna sortimentet skall ingå varor som uppfyller kriterierna för etisk 
märkning. Med etisk märkning avses märkning som säkerställer att produkterna 
framställs under arbetsförhållanden som är förenliga med ILO:s åtta 
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
(konventionerna om förenings- och förhandlingsrätt (87 och 98), om 
barnarbete/minimiålder (138), om diskriminering och lika lön (111 och 100) och 

                                                 
145 European Parliament A6-0207/2006, särskilt punkt 22. 
146 Enligt ett belgiskt cirkulär på ministernivå den 27 maj 2005 skall upphandlande myndigheter på 
federal nivå inom den klassiska sektorn tillämpa vissa ekologiska och etiska krav. De etiska kraven 
innebär bland annat att arbetarna skall ha lön i nivå med nationell minimilön. För att visa att kraven är 
uppfyllda kan leverantören hänvisa till bland annat Fairtrade Labelling Organizational International (se 
Upphandlingsutredningens slutbetänkande, mars 2006, ss 198 – 199) 
 
147 Sveriges Kommuner och Lansting har gett ut ett cirkulär angående upphandling av svenskt kött 
(2003:4).  
148 Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapslagstiftning med tillämplning på offentlig 
upphandling och möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling (KOM(2001)566 slutlig), 
s.  6. 
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om förbud mot tvångs och slavarbete (29 och 105 samt 182 om de värsta 
formerna av barnarbete)) Varor som omfattas av Rättvisemärkning, Rainforest 
Allinace, Utz Kapeh eller annan likvärdig märkning uppfyller kravet på etisk 
märkning.149

Etisk märkning tar sikte på förhållandena vid framställningen av varorna. EG-
domstolen har godtagit krav på en miljövänlig tillverkningsprocess trots att den inte ger 
några synbara effekter på slutprodukten150. Av samma skäl borde det vara godtagbart 
att ställa krav på att tillverkningen inte strider mot grundläggande sociala krav. 

Leverantörskvalificeringen 

Leverantörskvalificeringen avser krav som ställs på företaget som lämnar anbud. En 
leverantör som inte uppfyller dessa krav diskvalificeras. En kategori av kvalificerings-
krav är uteslutningsgrunderna i 1 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling som säger 
att en leverantör kan uteslutas från deltagande i en upphandling om han är i konkurs, 
har begått brott i yrkesutövningen, inte har betalat skatter eller sociala avgifter etc. Den 
upphandlande myndigheten får därutöver ställa rimliga krav på leverantörens ekonomi 
och tekniska kapacitet för att säkerställa att leverantören kan fullgöra kontraktet. Med 
”teknisk kapacitet” avses faktorer som leverantörsföretagets maskinpark, personella 
resurser, åtgärder för kvalitetssäkring, erfarenhet av liknande uppdrag.  

Exempel på kvalificeringskrav skulle i detta sammanhang kunna vara att leverantören 
skall ha upparbetade handelsförbindelser med rättvisecertifierade jordbruk eller tidigare 
levererat rättvisemärkta produkter eller produkter med annan likvärdig etisk märkning. 
Eftersom en leverantör som inte uppfyller ett kvalificeringskrav utesluts från 
upphandlingen måste dessa vara relevanta, proportionerliga och rimliga. Det finns 
därför en risk att kvalificeringskrav som rör leverantörens förmåga att leverera etiskt 
märkta produkter kan strida mot gemenskapsrätten. Finns det mindre långtgående sätt 
att efterfråga rättvisemärkta varor bör dessa användas i stället.  

Anbudsutvärderingen 

I den slutliga anbudsutvärderingen prövar den upphandlande myndigheten anbuden 
utifrån utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget. Vid upphandling enligt 
principen lägsta pris får anbudsutvärderingen endast avse priset. Vid upphandling enligt 
principen ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” får den förutom priset avse 
omständigheter som kvalitet, leveranstid, miljöegenskaper etc. Anbudsutvärderingen 
måste röra egenskaper hos kontraktsföremålet. Enligt Kommissionen måste kriterierna 
dessutom avse ”en produkts eller en tjänsts inneboende egenskaper”151. Eftersom det 
krävs märkning för att köparen skall kunna se om en produkt är en ”etisk produkt” torde 
                                                 
149 I Guidance on Fair and Ethical Trading, utfärdad av den brittiska regeringen står det följande: 
”…advirtisements and invitation to tender documents can make it clear that fair trade options can be 
included in the products provided to meet the Department´s catering requirements. For example, fair 
trade coffees might be included in a range of coffees which providers can offer… in referring to the 
possible inclusion of fair trade otions, specific marks or trade names should be avoided. It can, however, 
be pointed out that, where providers do offer fair trade options, the FAIRTRADE Mark or equivalent is 
a helpful way of demonstrating that fair trade standards are being met” (s. 2) 
150 Frågan om möjligheten att kräva en viss tillverkningsprocess diskuteras bland annat i Kommissionens 
handbok ”Att köpa grönt!”, SEK(2004) 1050. 
151 KOM(2001) 566 slutlig, s. 14x. 
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produktens etiska karaktär inte vara en sådan inneboende egenskap. Detta talar mot att 
den upphandlande myndigheten i detta skede får väga in att leverantören erbjuder 
rättvisemärkta varor. 

EG-domstolen har emellertid i mål avseende en fransk upphandling av uppförande och 
underhåll av skolbyggnader152 ansett att den upphandlande myndigheten i 
utvärderingen av anbuden får beakta ett ”villkor kopplat till kampen mot arbets-
lösheten”. Enligt domen är det alltså möjligt att i anbudsutvärderingen väga in sociala 
aspekter som inte är inneboende egenskaper i den produkt som upphandlas. En 
förutsättning är dock att det tillkommande kriteriet överensstämmer med de 
grundläggande principerna i gemenskapsrätten. Domen ger stöd för uppfatt-ningen att 
det ska vara möjligt att ge pluspoäng till ett anbud som  innehåller etiskt märkta varor 
såsom Rättvisemärkning eller annan likvärdig etisk märkning.  

Kontraktets utförande 

Som ett alternativ till att kräva rättvisemärkta varor i upphandlingen kan den upphand-
lande myndigheten i stället kräva etiskt märkta varor som ett särskilt kontraktsvillkor. 
Det innebär att den leverantör som vinner upphandlingen då blir skyldig att erbjuda 
etsikt märkta varor även om han inte har gjort det tidigare. Särskilda kontraktsvillkor 
måste följa de grundläggande EG- principerna men omfattas inte av de detaljerade 
procedurbestämmelserna i upphandlingslagstiftningen.  

Enligt Kommissionen måste kontrakts- eller utförarvillkor stå i överensstämmelse med 
gemenskapsrätten och får i synnerhet inte ha någon direkt eller indirekt diskriminerande 
effekt gentemot anbudsgivare från andra länder. Villkoren får heller inte strida mot 
förfarandebestämmelser i upphandlingsdirektiven, inte minst bestämmelserna om 
offentliggörande. De får inte vara förtäckta tekniska specifikationer. De får inte heller 
vare sig vara relaterade till bedömningen av anbudsgivarnas lämplighet på grundval av 
deras ekonomiska, finansiella eller tekniska kapacitet eller till utvärderingskriterierna. 
Kontraktsvillkoren får varken ha något inflytande på bedömningen av anbudsgivarens 
kapacitet att genomföra arbetet eller på utvärderingskriterierna153. 

Villkoren skall offentliggöras och får inte diskriminera anbudsgivare, i synnerhet inte 
anbudsgivare från andra länder. En anbudsgivare måste acceptera villkoren men 
behöver alltså inte uppfylla dem förrän när uppdraget skall utföras. Detta innebär att en 
leverantör som under upphandlingen saknar rättvisemärkta varor i sitt sortiment inte 
utesluts så länge han åtar sig att ta in och erbjuda varor som uppfyller kriterierna för 
rättvisemärkning eller annan likvärdig etisk märkning när uppdraget väl skall utföras.  

Ett särskilt kontraktsvillkor kan utformas på följande sätt: 

Leverantören är skyldig att under hela avtalstiden erbjuda varor för avrop som 
uppfyller kriterierna för etisk märkning. Med etisk märkning avses märkning 
som säkerställer att produkterna framställs under arbetsförhållanden som är 
förenliga med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter 
i arbetslivet (konventionerna om förenings- och förhandlingsrätt (87 och 98), 

                                                 
152 C-225/98 
153 KOM(2001) 566 slutlig, p. 1.6. 
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om barnarbete/minimiålder (138), om diskriminering och lika lön (111 och 100) 
och om förbud mot tvångs och slavarbete (29 och 105 samt 182 om de värsta 
formerna av barnarbete)) Varor som omfattas av Rättvisemärkning, Rainforest 
Allinace, Utz Kapeh eller annan likvärdig märkning uppfyller kravet på etisk 
märkning. 

Kontroll av krav 

Alla krav, oavsett om de finns i kravspecifikationen, anges som utvärderingskriterier 
eller som särskilda kontraktsvillkor vid utförandet, skall naturligtvis följas upp i rimlig 
omfattning. Har en leverantör åtagit sig att leverera etiskt märkta produkter kontrolleras 
detta varje gång den upphandlande enheten beställer sådana varor. Kan leverantören då 
inte leverera aktualiseras avtalsrättsliga sanktioner, i värsta fall hävning.  

Eftersom den etiska märkningen skall säkerställa att vissa krav uppfylls när varorna 
produceras måste märkningen åtföljas av upprepade kontroller av det organ som 
utfärdar märkningen. Det internationella kontrollorganet för Rättvisemärkning är FLO, 
Fairtrade Labelling Organizations International, som har sitt säte i Bonn. FLO utför två 
slags kontroller:  

1) Kontroll av dokumentation, såsom köp- och betalningsdokument för samtliga 
aktörer, producenter, exportörer, importörer och licenstagare. Den kontrollen sker varje 
kvartal. Importörer och licenstagare måste även genomgå en årlig extern revision. 

2) Fältkontroll, som innebär ett besök hos producenten och genomgång av 
verksamheten. Den kontrollen sker en gång per år som regel, om det krävs kan den ske 
fler gånger per år. 

Även Rainforest Allinace och Utz Kapeh utför återkommande inspektioner av de 
jordbruk som de certifierar. 

Hindrar kommunallagen upphandling av rättvisemärkta varor?  
Frågan om krav på etisk märkning i en upphandling är förenliga med kommunallagen 
saknar praktisk betydelse eftersom beslut enligt LOU inte får överklagas med 
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. En prövning enligt 7 kap. LOU får 
dessutom endast avse om upphandlingen strider mot bestämmelser i LOU.  

Beslut av fullmäktige att anta en upphandlingspolicy utan koppling till ett 
särskilt upphandlingsärende har dock blivit föremål för laglighetsprövning. Det går 
naturligtvis inte att med säkerhet förutsäga utgången i en laglighetsprövning av en 
kommuns/landstings policy att upphandla etiskt märkta varor. Enligt LOU är det 
emellertid redan idag möjligt att ställa sociala krav på fullgörandet av ett kontrakt. I den 
nya lagstiftningen kommer detta att bli ännu tydligare. Sociala krav i upphandling av till 
exempel livsmedel måste kunna ta sikte på arbetarnas villkor utan hinder av 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Det kan tilläggas att EU i de nya 
upphandlingsdirektiven klargör att krav på att leverantören följer grundläggande ILO-
konventioner är förenliga med EG-rätten154. Enligt vår mening finns det därför mycket 
som talar för att en upphandlingspolicy som säger att kommunen/landstinget skall 

                                                 
154 Direktiv 2004/18/EG beaktandesats 33 och 2004/17/EG beaktandesats 44. 
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främja upphandling av etiskt märkta varor är förenlig med kommunallagen så länge 
kommunen/landstinget inte begränsar sig till att stödja en viss organisations märkning.  
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