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Sammanfattning 
Offentlig upphandling är det offentligas inköpsprocess, som regleras i lag, vid inköp av varor 

och tjänster. I och med att offentlig upphandling finansieras med skattemedel är det viktigt att 

den genomförs korrekt och att resurserna utnyttjas på ett bra sätt. Resursutnyttjandet bör vara 

såväl ekonomiskt effektivt som etiskt godtagbart. Tilldelning av kontrakt ska ske på opartiska 

grunder och kan vara baserat på antingen det lägsta priset eller det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet. Om en upphandlande myndighet väljer att tilldela kontrakt baserat på 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan andra bedömningsgrunder än enbart pris ingå. 

En sådan bedömningsgrund är till exempel sociala hänsyn. Sociala hänsyn inbegriper olika 

sätt att genomföra en socialt ansvarsfull upphandling, exempelvis genom att vidta 

arbetsfrämjande åtgärder. Arbetsfrämjande åtgärder kan bland annat användas för att 

sysselsätta människor som står långt utanför arbetsmarknaden.  

Arbetsfrämjande åtgärder är ett område som är sparsamt utrett i Sverige och som inte heller 

har varit föremål för någon omfattande domstolsprövning. Vi vill med uppsatsen utreda den 

legala grunden för, och möjligheterna att vidta, arbetsfrämjande åtgärder. En diskussion förs 

även om de motiv som ligger bakom användandet av arbetsfrämjande åtgärder och de 

svårigheter de medför. Uppsatsen följer den rättsdogmatiska metoden, där gällande rätt 

studeras och utgör basen för analys och slutsats. 

I Sverige har arbetsfrämjande åtgärder diskuterats i mindre utsträckning än i vissa andra 

länder, till exempel Danmark. I Danmark har både diskussionen kring, och stödet för, 

arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling varit mer omfattande. Där har framförallt 

arbetats med att införa praktikplatser med hjälp av offentlig upphandling. Vi ser detta som en 

förebild för hur även Sverige skulle kunna jobba för att få in fler personer i arbetslivet. Det 

har i Sverige kommit fram förslag om att staten med tvingande lagstiftning ska förmå 

myndigheter att vidta arbetsfrämjande åtgärder i alla upphandlingar där det är möjligt. Detta 

är inte ett förslag vi förespråkar, vi skulle hellre se att staten inrättar ett organ som verkar 

stödjande när det gäller sådana frågor och som gör det lättare för myndigheter att använda 

arbetsfrämjande åtgärder i sina upphandlingar.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Den offentliga sektorn finansieras med skattemedel som bör användas varsamt då detta 

inbegriper ett stort ansvar gentemot skattebetalarna. När myndigheter, kommuner, landsting 

eller andra aktörer inom den offentliga sektorn vill inhandla varor eller tjänster står det dem 

inte fritt att välja leverantör efter eget tycke. Myndigheterna måste i sådant fall genomföra en 

offentlig upphandling. Syftet är att främja konkurrens mellan, och likabehandling av, företag 

genom att låta alla intresserade aktörer delta i upphandlingen. Upphandlingen verkar 

dessutom mot korruption genom att kontraktstilldelningen baseras på objektiva grunder. 

Understiger den totala summan av varorna eller tjänsterna vissa gränsvärden kan en enklare 

upphandling genomföras. Om den totala summan däremot överstiger gränsvärdena måste 

upphandlingen genomföras i enlighet med EU-direktiv. Inom EU regleras offentlig 

upphandling huvudsakligen av upphandlingsdirektivet för klassisk 

sektor.
1
 Direktivet har bland annat införlivats i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 

LOU.  

Offentlig upphandling är ett tillvägagångssätt vid inhandlande av till exempel varor eller 

tjänster. Upphandlingsprocessen vilar på ett antal principer, vilka återfinns i LOU 1 kap. 9 – 9 

a §§. Styrande för upphandlingsprocessen är principerna om likabehandling, icke-

diskriminering, transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Vad den 

upphandlande myndigheten efterfrågar framgår av ett förfrågningsunderlag, eller en 

annons, som arbetats fram efter det behov som föreligger. Förfrågningsunderlaget är ett 

skriftligt dokument som bland annat innehåller information om vilka sorters varor eller 

tjänster som är aktuella för inköp, detaljer om dessa och vilka krav som den upphandlande 

myndigheten ställer på varorna eller tjänsterna. Att den upphandlande myndigheten 

annonserar upphandlingen är ett krav.
2
 Efter annonseringen och tills tidsfristen löper ut har 

alla intresserade aktörer möjlighet att delta. Den aktör vars anbud innehåller det lägsta priset, 

eller i vissa fall det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, tilldelas kontraktet och kan 

börja leverera varorna eller tjänsterna efter överenskommelse.
3
 

1.1.1. Om arbetsfrämjande åtgärder 

I LOU 1 kap. 9 a § stadgas att ”upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och 

sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. En typ av 

krav som upphandlande myndigheter kan ställa i förfrågningsunderlaget är sociala hänsyn. Ett 

sådant krav ska, enligt EU:s upphandlingsdirektiv för klassisk sektor art. 26, vara förenligt 

med gemenskapsrätten och anges i förfrågningsunderlaget. 

En form av sociala hänsyn är arbetsfrämjande åtgärder. Arbetsfrämjande åtgärder kan till 

exempel vara att ställa krav på att en leverantör ska anställa långtidsarbetslösa, ge 

praktikplatser åt ungdomar eller på annat sätt gynna människor som står långt utanför 

                                                 
1
 Direktiv 2004/18/EG. Utöver direktivet för klassisk sektor finns på EU-rättslig nivå försörjningsdirektivet, 

2004/17/EG. 2014 utkom nya direktiv som ska implementeras senast 2016, dessa är direktivet för klassisk 

sektor, 2014/24/EU, försörjningsdirektivet, 2014/25/EU och koncessionsdirektivet, 2014/23/EU. 
2
 I vissa undantagsfall kan en icke-annonserad upphandling dock vara godkänd. 

3
 Vid användande av det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet kan andra faktorer än pris spela in, 

exempelvis varans livslängd eller kvalitetsaspekter. 
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arbetsmarknaden. Den exakta innebörden av arbetsfrämjande åtgärder är sparsamt utredd i 

svensk doktrin. Inom EU-rätten har frågan dock berörts, bland annat i skrivelser från 

kommissionen och praxis från EU-domstolen (EUD). Det finns däremot andra sociala hänsyn 

som har berörts i svensk doktrin. Exempelvis utkom Andrea Sundstrand i början av 2015 med 

en rapport, på uppdrag av Konkurrensverket (KKV), om kollektivavtal och 

kollektivavtalsvillkor vid offentlig upphandling.
4
 Kollektivavtalsvillkor är en form av sociala 

hänsyn men frågan är fortfarande sparsamt utredd. Många frågor kvarstår, särskilt med 

beaktande av att inget likhetstecken kan göras mellan sociala hänsyn och 

kollektivavtalsbestämmelser. Sociala hänsyn kan med andra ord omfatta andra krav än de som 

avses i ett kollektivavtal, exempelvis arbetsfrämjande åtgärder, främjande av mänskliga 

rättigheter samt att sörja för likabehandling och icke-diskriminering.
5
  

Den del av sociala hänsyn som rör arbetsfrämjande åtgärder är högst aktuell och en viktig 

politisk fråga. Att använda offentlig upphandling för att bekämpa arbetslöshet framstår som 

ett gott alternativ för att förvalta skattebetalarnas pengar, om det kan få fler personer i arbete 

och därmed minska arbetslösheten. I en artikel i DN sa Stefan Löfvén att en del av 

Socialdemokraternas strategi för att vinna valet var att använda upphandling för att bekämpa 

arbetslöshet.
6
 Socialdemokraterna vann valet, dock utan egen majoritet. Frågan kvarstår 

därför om och främst hur arbetsfrämjande åtgärder ska införlivas inom den offentliga 

upphandlingen. 

1.2. Syfte  

Det har blivit vanligare att upphandlande myndigheter idag beaktar sociala hänsyn då de 

upphandlar tjänster.
7
 Trots det kan studier påvisa en ovilja att tilldela kontrakt på andra 

grunder än pris.
8
 Utvecklingen från år 2010 till år 2013 visar att priset allt oftare är den 

avgörande faktorn vid offentlig upphandling. Lägsta pris behöver inte vara en dålig 

tilldelningsgrund, men en upphandling där till exempel långtidsarbetslösa eller ungdomar får 

jobb kan bidra till en positiv utveckling i samhället. Detta då det integrerar människor i 

arbetslivet och minskar arbetslösheten bland vissa samhällsgrupper. 

 Det här arbetet syftar till att utveckla kunskap inom den del av området offentlig 

upphandling som rör sociala hänsyn. Avsikten är att utreda frågan om, och i vilken mån, 

sociala hänsyn vid offentlig upphandling kan användas som arbetsbefrämjande åtgärder. 

Sociala hänsyn i upphandlingar är ett aktuellt ämne och arbetsfrämjande åtgärder är relativt 

outforskat. Vi vill undersöka hur arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling kan 

vidtas och vilka begränsningar som kan finnas vid tillämpningen av sådana sociala hänsyn. 

  

                                                 
4
 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:2. 

5
 Kommissionens handledning Socialt ansvarsfull upphandling, s. 8-9. 

6
 http://www.dn.se/nyheter/politik/nya-lofven-strategin-som-ska-lyfta-s/, hämtad den 2015-05-12. 

7
 Se till exempel Örebrobostäders upphandling av förnyelsearbetet i stadsdelen Vivalla och Halmstads Fastighets 

AB:s upphandling av städtjänster i Andersberg. 
8
 Konkurrensverkets rapportserie 2014:1, s. 44. 
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1.3. Problemformulering  

Det problem arbetet undersöker är hur arbetsfrämjande åtgärder kan användas vid offentlig 

upphandling. Det råder viss osäkerhet kring hur mycket hänsyn som kan tas till sådana krav i 

upphandlingsprocessen. Vi har identifierat två huvudsakliga frågeställningar som är 

vägledande för riktningen på arbetet. Vi kommer besvara dessa frågeställningar i den 

analytiska delen av arbetet. 

1.3.1. Frågeställningar 

1. Vilka möjligheter finns idag för svenska myndigheter att beakta sociala hänsyn i form av 

arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling? 

2. Vilka motiv finns för att beakta sociala hänsyn i form av arbetsfrämjande åtgärder och vilka 

svårigheter medför de? 

 

Den första frågan är av deskriptiv karaktär, där de legala grunderna för arbetsfrämjande 

åtgärder undersöks. Den andra frågan är problemorienterad och innehåller ett antal delfrågor, 

vilka kommer vidareutvecklas i analysen. 

1.4. Metod och material  

Vi har för arbetet valt att huvudsakligen använda den rättsdogmatiska metoden. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att det som studeras är rättssystemet och vad gällande rätt 

är. Användandet av den rättsdogmatiska metoden innebär att en stor del av arbetet behandlar 

traditionella rättskällor såsom lagförarbeten, prejudicerande rättsfall och EU-rättsliga källor. 

Den rättskällelära vi använder är inte rent hierarkisk. Då den legala grunden för 

arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling är oklar utgör doktrin en viktig 

kunskapskälla. Det är inte uteslutet att uttrycka egna värderingar vid användandet av den 

rättsdogmatiska metoden, men det görs med försiktighet. I en mindre del av arbetet har även 

en rättspolitisk diskussion förts där vi har diskuterat politikens påverkan på 

upphandlingsområdet.
9
 Vi har valt att i arbetet föra en rättspolitisk diskussion, vilket är ett sätt 

att uttrycka värderingar.  

Sociala hänsyn i form av arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling är ett begrepp 

som är relativt sparsamt omskrivet i juridisk doktrin. Vi finner därför att den rättsdogmatiska 

metoden lämpar sig väl för uppgiften att klargöra och undersöka begreppets vidd. Metoden är 

också lämplig när det gäller att undersöka ett område som är ringa behandlat sedan tidigare.  

I och med att offentlig upphandling till stor del styrs av EU-direktiv kommer metoden 

ha EU-rättslig prägel, där de svenska reglerna även måste stämma överens med EU-reglerna. 

EU-rättens regelverk kan delas upp i primär- och sekundärrätten. Primärrättens källor är 

främst de grundläggande fördragen, nämligen unions- och funktionsfördraget samt 

rättighetsstadgan.
10

 Även vissa protokoll med naturlig anknytning till fördragen samt 

anslutningsfördrag hör till primärrätten. Sekundärrättens källor utgörs istället av den EU-

rättsliga lagstiftningen, exempelvis förordningar, direktiv och andra beslut. Utöver primär- 

och sekundärrätten utgör rättspraxis från EUD en viktig funktion. EUD tolkar EU-rätten och 

                                                 
9
 Kleineman m.fl., Juridisk metodlära, s. 21 ff. 

10
 Fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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utvecklar principer.
11

 Framförallt sekundärrätten och rättspraxis från EUD utgör för arbetet 

viktiga källor. 

Utöver ovan nämnda rättsakter finns icke-bindande dokument som exempelvis yttranden, 

tolkningsmeddelanden och handledningar. Dessa dokument utgör soft law. Att soft law inte är 

bindande betyder inte att de är juridiskt obetydliga. Istället kan dessa dokument fungera som 

ett stöd för tolkningen av EU-rätten och hur man förväntas agera i olika situationer. Eftersom 

arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling är ett relativt outforskat område är 

användandet av soft law omfattande i arbetet.
12

 

1.5. Avgränsningar 

Vad gäller begreppet sociala hänsyn tar arbetet sikte på arbetsfrämjande åtgärder. En ingående 

beskrivning av andra sociala hänsyn, exempelvis kollektivavtalsvillkor, kommer således inte 

att göras. Den praxis som behandlas är endast kopplad till sociala hänsyn, övrig 

upphandlingsrättslig praxis kommer inte att redogöras för. Vad gäller arbetsfrämjande 

åtgärder har vi valt att analysera begreppet utifrån den klassiska sektorn. 

Försörjningssektorerna kommer dock att beskrivas översiktligt för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse. 

1.6. Disposition  

Dispositionen följer till stora delar vad som är brukligt för den rättsdogmatiska metoden. 

Arbetet delas in i en deskriptiv del och en analytisk del, där även våra slutsatser presenteras. I 

den deskriptiva delen presenteras inledningsvis en historisk bakgrund till offentlig 

upphandling. Därefter följer vad som enligt juridisk metod brukar betecknas gällande rätt, 

eller de lege lata. I vårt arbete utgörs gällande rätt av en beskrivning av den EU-rättsliga och 

den svenska regleringen av offentlig upphandling och begreppet sociala hänsyn. 

I den analytiska delen av arbetet görs, i ljuset av vad som framgår av den deskriptiva delen, 

en analys och rättspolitisk diskussion av arbetsfrämjande åtgärder som sociala hänsyn. Vi 

återknyter till vår problemformulering och försöker svara på de frågeställningar som 

uppkommit under arbetets gång. Slutligen framför vi våra egna slutsatser och reflektioner.  

                                                 
11

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 28-35. 
12

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 34. 
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2. Historisk bakgrund till offentlig upphandling 

2.1. Inledning 

Offentlig upphandling har funnits under lång tid, både inom EU-rätten och inom den svenska 

rätten. För en djupare förståelse för upphandlingens område har vi i följande kapitel valt att 

redogöra för en historisk bakgrund till upphandlingsreglerna. Den svenska regleringens rötter 

sträcker sig långt bakåt i tiden och i Sverige har sådana bestämmelser tillämpats långt före den 

EU-rättsliga regleringen. Då arbetet i första hand tar sikte på den svenska regleringen kommer 

bakgrunden till dessa regler beskrivas mer ingående. Inledningsvis ska dock något kort sägas 

om bakgrunden till de första EU-direktiven för offentlig upphandling. 

2.2. Den EU-rättsliga regleringen 

EU-rättsliga regler som kan hänföras till offentlig upphandling kan spåras till 1960-talet i och 

med direktiv 66/683/EEG. Syftet med direktivet var att samarbetsländerna, vid inköp av 

varor, inte skulle behandla produkter olika baserat på vilket land produkten kom ifrån. I och 

med direktiv 70/32/EEG stadgades specifikt att då myndigheter köpte in varor skulle detta 

göras på ett sätt som inte var diskriminerande med hänsyn till ursprungsland. Enligt detta 

direktiv skulle medlemsländerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att motverka att inhemska 

varor särbehandlades eller att de på annat sätt fick jämförbara fördelar. Med direktiv 

77/62/EEG introducerades tre nya principer i upphandlingssammanhang, nämligen att 

kontrakt skulle annonseras, att diskriminerande tekniska krav var förbjudna och att 

urvalsprocessen var tvungen att baseras på objektiva kriterier. En reglering liknande den kring 

direktupphandlingar kan spåras till detta direktiv. 

2.3. Den svenska regleringen  

2.3.1. Upphandlingens rötter  

Idag bygger den svenska regleringen av offentlig upphandling på EU-direktiv. Offentlig 

upphandling har dock funnits tidigare, om än i andra former än nuvarande, och kan spåras 

till tidigt 1800-tal. Då var dock bara vissa sektorer, exempelvis inom försvarsmakten, föremål 

för upphandling.
13

 En äldre reglering om upphandling, som till stor del liknar dagens 

bestämmelser, är Kongl. maj:ts nådiga förordning (1893:96) angående statens upphandlings- 

och entreprenadväsende med mera. Där stadgas bland annat i 1 § att det vid statliga 

upphandlingar skulle inhämtas anbud eller i annat fall skulle uppdraget utbjudas på auktion. 

Att lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är styrande för tilldelning av 

kontrakt är också en bestämmelse med gamla rötter. Detta framgår i förordningens 20 § där 

det stadgas att lägsta pris ska antas vid auktion, och i övriga fall det för staten mest förmånliga 

alternativet.  

 Reglerna i 1893 års förordning är relativt lika dagens reglering i många avseenden och 

kännetecknas av dess stora detaljrikedom. I början av 1920-talet var det dåvarande 

regelsystemet, på grund av utvecklingen i affärslivet, i behov av reform och 1893 års 

förordning ersattes av en ny upphandlingsförordning. En markant skillnad från dagens 

bestämmelser, vars syfte bland annat är likabehandling över nationsgränserna, är att det i 

                                                 
13

 SOU 1971:88, s. 21. 
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förordningen gavs företräde för aktörer med svenskproducerade varor. I och med 1952 års 

upphandlingskungörelse (SFS 1952:496) reformerades reglerna igen och principen om 

affärsmässighet, som är en grundbult än idag, blev tongivande. Tilldelningsbeslut skulle 

således grundas på affärsmässiga bedömningar och företrädet för svenskproducerade 

varor slopades.
14

  

2.3.2. Regleringen innan Sveriges inträde i EU  

I slutet av 1960-talet ansågs det återigen finnas ett reformbehov av 

upphandlingsbestämmelserna och 1968 påbörjades en upphandlingsutredning.
15

 Utredningen 

utfördes av upphandlingskommittén, bestående av den tidens sakkunniga. Resultatet av 

utredningen sammanfattades i ett betänkande och sedermera i en proposition.
16

  

Upphandlingskommitténs uppdrag var att se över möjligheterna att effektivisera 

upphandlingen samt att utreda möjligheterna att göra avbräck i principen om affärsmässighet 

för att främja lokal sysselsättning och inhemsk industri.
17

 Anledningen till att avbräck i 

principen återigen fördes upp till diskussion var att det, vid mindre gynnsamma 

konjunkturlägen, skulle vara möjligt att gynna lokala aktörer.
18

 Styrande principer 

föreslogs dock av kommittén att fortsättningsvis vara affärsmässighet för att främja 

konkurrens, samt principer om offentlighet och rättssäkerhet.
19

 I propositionen instämde 

regeringen i kommitténs resonemang och det fastslogs att affärsmässighet alltjämt skulle vara 

den styrande principen.
20

  

Propositionen resulterade i upphandlingskungörelsen (1973:600). Här sågs för första 

gången att tjänster omfattades av upphandlingsreglerna. Under 1980-talet gjordes den sista 

stora ändringen innan unionsrätten påverkade upphandlingsområdet i Sverige. Då införlivades 

upphandlingsförordning (1986:366) som en ersättning till upphandlingskungörelsen 

(1973:600). Förordningen var ett ramverk där Riksrevisionsverket hade bemyndigande att 

utfärda föreskrifter.
21

   

2.3.3. Regleringen efter Sveriges inträde i EU  

EU-rätten har, som tidigare nämnts, haft stort inflytande på svensk offentlig upphandling. 

Redan innan Sveriges inträde i EU fanns fyra procedurdirektiv som styrde den offentliga 

upphandlingen inom unionsrätten.
22

 Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995, men redan 

i januari 1994 införlivades lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, ÄLOU, föregångaren 

till dagens LOU. ÄLOU liknar till stor del dagens reglering, men som framgår senare i arbetet 

saknades bland annat bestämmelser om sociala hänsyn.
23

 Lagen införlivades som en 

konsekvens av Sveriges medlemskap i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och 

                                                 
14

 Linder, Handbok i offentlig upphandling, s. 11-12. 
15

 A.a., s. 12. 
16

 Se SOU 1971:88 och prop. 1973:73. 
17

 SOU 1971:88, s. 15. 
18

 A.a., s. 62. 
19

 A.a., s. 16 och 62. 
20

 Prop. 1973:73, s. 49. 
21

 Pedersen, Upphandlingens grunder - En introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 9. 
22

 Sundstrand, Offentlig upphandling - LOU och LUF, s. 34. 
23

 Se kap. 5.8.1. 
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sedermera EU.
24

 Regleringen bestod ända till januari 2008 då dagens LOU trädde i kraft, som 

en följd av att EU reformerade upphandlingsdirektiven. 

2.4. Sammanfattning 

Den offentliga upphandlingen har gamla rötter inom svensk rätt. Redan på 1800-talet fanns 

bestämmelser om statliga upphandlingar. Inom EU-rätten infördes bestämmelser om 

upphandling på 1960-talet. I nutid har den EU-rättsliga regleringen satt stor prägel på 

upphandlingsområdet i Sverige. I och med Sveriges medlemskap i EU har 

upphandlingsdirektiven implementerats i svensk rätt.  

                                                 
24

 Pedersen, Upphandlingens grunder - En introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 9. 
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3. EU-rättens styrande funktion inom offentlig upphandling 

3.1. Inledning 

Offentlig upphandling styrs i stor utsträckning av EU-rätten. Inom EU-rätten är reglerna för 

offentlig upphandling viktiga, framförallt för att underlätta för etableringsfriheten. De ses 

även som en del av den inre marknaden.
25

 EU har utfärdat ett antal direktiv för offentlig 

upphandling som medlemsstaterna är skyldiga att implementera i nationell rätt. Direktiven i 

fråga är minimidirektiv. Ett minimidirektiv uppställer en lägsta kravnivå som 

medlemsstaterna måste uppfylla, men det är tillåtet att ha en högre kravnivå.
26

 Ett exempel på 

en högre kravnivå är LOU 15 kap., där Sverige valt att reglera även upphandling under 

tröskelvärdena som gör direktiven tillämpliga.
27

  

 I följande kapitel presenteras översiktligt EU:s direktiv för klassisk sektor
28

 och de 

principer som styr upphandlingen. I och med att rådet har beslutat om ett nytt direktiv för 

klassisk sektor
29

, som träder i kraft 2016 i Sverige, har vi valt att även presentera detta trots att 

direktivet ännu inte är gällande rätt. Syftet med en sådan presentation är att det är av vikt då 

direktivet snart ska implementeras, samt att det innehåller nya bestämmelser om sociala 

hänsyn. Vi har valt att inte beskriva de olika förfarandena vid upphandling i detta kapitel. Vi 

redogör istället för dessa i kap. 4 som behandlar svensk rätt. 

3.2. Direktiven 

3.2.1. Direktivet för klassisk sektor (2004/18/EG) 

Direktiven som rör offentlig upphandling ses, som ovan nämnt, som en del av den inre 

marknaden och syftet med bestämmelserna är att främja god konkurrens och undanröja hinder 

mot de fria rörligheterna för varor och tjänster.
30

 För att uppnå dessa mål krävs att direktiven 

säkerställer att de upphandlande myndigheterna likabehandlar leverantörer vid tilldelning av 

kontrakt.
31

 Medlen för att nå målen är att i nationell lagstiftning införa en skyldighet att 

upphandlingen följer de i direktiven angivna tillvägagångssätten.
32

 Direktivet för klassisk 

sektor utgör grunden för offentlig upphandling och är förlagan till den svenska regleringen i 

LOU. Direktivet tar sikte på offentlig upphandling som rör byggentreprenader, varor och 

tjänster. Tidigare återfanns dessa bestämmelser i tre procedurdirektiv, ett för 

byggentreprenader, ett för varor och ett för tjänster.
33

 Direktivet för klassisk sektor samordnar 

dessa bestämmelser till ett direktiv och i direktivet återfinns regler om bland annat 

upphandlingens ärendegång och förfaranden. 

  

                                                 
25

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 373. 
26

 A.a., s. 380. 
27

 A.a., s. 376. 
28

 Direktiv 2004/18/EG. 
29

 Direktiv 2014/24/EU. 
30

 Pedersen, Upphandlingens grunder – En introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 12. 
31

 Jacobsen m.fl., EU Public Procurement Law: the Public Sector Directive, the Utilities Directive, s. 29. 
32

 A.a., s. 30. 
33

 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG. 
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3.2.2. Nytt direktiv för klassisk sektor (2014/24/EU) 

Det nya direktivet för klassisk sektor träder i kraft 2016, samtidigt som det äldre direktivet 

upphävs. Anledningen till att en reform av lagstiftningen ansetts nödvändig framgår av ett 

meddelande från kommissionen.
34

 Där framhålls att nyckelord som miljö och innovation ska 

vara centrala för att skapa en väl avvägd politik. Kommissionen talar även om behovet av 

enkla och flexibla förfaranden och bättre tillgång till upphandling för små och medelstora 

företag. Direktivet är en vidareutveckling, och till viss del en omarbetning, av det äldre 

direktivet. Gamla delar finns kvar och nya delar presenteras. En viktig aspekt är att direktivet 

medger större spelrum för användandet av olika hänsyn vid kontraktstilldelning. I art. 67 p. 2 

står att läsa att:  

"Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet [...] får innefatta det 

bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, vilket ska bedömas på 

grundval av kriterier såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter 

och/eller sociala aspekter".  

Artikeln är mer omfattande och tydligare formulerad än dess motsvarighet i det äldre 

direktivet.
35

 I direktivet utvecklas vad som menas med "det bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet".
36

 Där nämns bland annat att det, liksom tidigare, är möjligt att bedöma detta 

förhållande på grund av andra faktorer än priset. Vidare nämns att en sådan faktor kan vara 

sociala aspekter som exempelvis främjande av "missgynnade personer eller medlemmar i 

sårbara grupper".
37

 

3.3. Grundläggande principer 

All offentlig upphandling måste bedrivas med hänsyn till ett antal grundläggande EU-rättsliga 

principer. Redan inledningsvis i direktivet för klassisk sektor anges att offentlig upphandling 

inom EU måste vara förenlig med principerna i funktionsfördraget. Några av principerna 

återfinns i funktionsfördraget medan andra har sin grund i rättspraxis från EUD. Principernas 

huvudsyfte är att motverka diskriminering av leverantörer vid upphandling.
38

 Principerna ska 

beaktas i upphandlingens alla faser och både över och under tröskelvärdena.
39

  

3.3.1. Icke-diskriminering och likabehandling 

Principen om icke-diskriminering framgår av funktionsfördraget art. 18 där det stadgas att:  

”[i]nom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar 

tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all 

diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden”.  

För upphandling innebär principen att leverantörer inte får diskrimineras på grund av 

nationalitet och att upphandlande myndigheter inte heller får ställa krav som gynnar inhemska 

                                                 
34

 KOM (2011) 206 slutlig, s. 19. 
35

 Se direktiv 2004/18/EG art. 26. 
36

 Direktiv 2014/24/EU skäl 92. 
37

 Direktiv 2014/24/EU skäl 93. 
38

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 375. 
39

 Pedersen, Upphandlingens grunder – En introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 21. 
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aktörer på ett otillbörligt sätt.
40

 Ett relevant exempel på ett diskriminerande krav är om det 

missgynnar eller utesluter en utländsk leverantör. 

Principen om likabehandling är nära anknuten till principen om icke-diskriminering och 

kan ses som en vidareutveckling eller ett komplement till denna. Principen innebär förenklat 

att lika fall behandlas lika, och olika fall behandlas olika.
41

 Vad gäller upphandling innebär 

detta att leverantörer och anbudsgivare ska behandlas likvärdigt och att den information som 

ges, exempelvis i förfrågningsunderlaget, ska vara lika och utgå till alla samtidigt.
42

 

3.3.2. Proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen är en av EU-rättens mest grundläggande och äldsta principer.
43

 

Principen är en allmän rättssäkerhetsprincip och ska beaktas i alla led i tillämpningen av EU-

rätten.
44

 Principen framgår av EU-fördraget art. 5.4., där det stadgas att:  

”[e]nligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till 

innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå 

målen i fördragen”.  

Principen innebär att medlen för att nå målen inte ska gå utöver vad situationen kräver. 

Konkret för upphandling innebär principen att krav som ställs på leverantörer ska vara 

nödvändiga för att uppnå målet för upphandlingen. Alltför höga krav kan hämma 

konkurrensen. Exempelvis kan omsättningskrav som gynnar större aktörer vara 

oproportionerliga.
45

 

3.3.3. Transparens  

Principen om transparens följer av principerna om icke-diskriminering och likabehandling. 

För att kunna uppnå dessa principer föreligger i upphandlingen en skyldighet att lämna 

insyn.
46

 Detta leder till att upphandlingen blir förutsebar och rättssäker.
47

 Principen medför att 

upphandlingsdokumenten ska vara offentliga, att upphandlingen annonseras och att 

information om tillvägagångssätt vid anbud ska vara tydlig och framgå av 

förfrågningsunderlaget.
48

 I Sverige är detta sällan något problem, inte minst med tanke på att 

allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap. 1 § ska vara offentliga. 

3.3.4. Ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande framgår av funktionsfördraget art. 53. Principen har sin 

upprinnelse i att implementeringen skiljer mellan medlemsstaterna och att ett ömsesidigt 

erkännande av andra staters regelverk ska undanröja vissa hinder som kan tänkas uppstå.
49

 Ett 

exempel på sådana regelverk är behörighetskrav för olika yrken. Om en medlemsstat 

uppställer ett visst krav för en yrkesgrupp ska detta inte hindra arbetstagare från 

                                                 
40

 Pedersen, Upphandlingens grunder – En introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 19. 
41

 Bergström, Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 204. 
42

 Stavenow, Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 56. 
43

 A.a., s. 55. 
44

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 118. 
45

 Stavenow, Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 55-56.  
46

 Se mål C-454/06, Pressetext. 
47

Jakobsen m.fl., EU Public Procurement Law: the Public Sector Directive, the Utilities Directive, s. 56. 
48

 Stavenow, Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 58-59. 
49

 Bergström, Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 208. 



11 

 

medlemsstater med mindre stränga krav att arbeta i landet. Detta måste tas i beaktande vid en 

upphandling av tjänster med utländsk arbetskraft. 

3.4. Sammanfattning 

Offentlig upphandling styrs av ett antal direktiv där det viktigaste är direktivet för klassisk 

sektor, vilket LOU bygger på. 2016 implementeras ett nytt direktiv för klassisk sektor. Det 

nya direktivet är till viss del mycket likt det äldre direktivet, men vissa nya delar har förts in. 

En av de för arbetet mest relevanta förändringarna är att bestämmelserna om sociala hänsyn 

har blivit mer omfattande och tydliga. 

 All offentlig upphandling måste vara förenlig med de EU-rättsliga principerna, inkluderat 

de grundläggande principerna i funktionsfördraget. De viktigaste principerna för upphandling 

är icke-diskriminering och likabehandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt 

erkännande. 

 Offentlig upphandling inom EU-rätten är ett detaljreglerat område. Utrymmet för 

medlemsländerna att vara kreativa i sina upphandlingslagar är små. Direktiven är förvisso 

minimidirektiv, vilket fordrar en lägsta kravnivå. Inget hindrar dock medlemsländerna, till 

exempel Sverige, att välja en strängare reglering inom vissa områden. Ett exempel på en 

strängare reglering är upphandling enligt LOU 15 kap., som sker under tröskelvärdena för 

direktiven. 
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4. Den offentliga upphandlingens förfaranden och dess ärendegång 

4.1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs översiktligt upphandlingsreglerna enligt LOU. De olika förfarandena 

och ärendegången för en offentlig upphandling kommer att behandlas. Ärendegången är av 

stor vikt för den fortsatta framställningen, då det är relevant för när i upphandlingen sociala 

hänsyn kan beaktas. Fokus på kapitlet ligger på den klassiska sektorn eftersom den omfattar 

majoriteten av alla upphandlingar, dock beskrivs försörjningssektorerna kortfattat. 

Bestämmelserna om förfarandena och ärendegången är till stor del även tillämpliga på 

upphandlingar som sker utanför den klassiska sektorn. Sektorerna beskrivs i kap. 4.2.-3., 

förfarandena beskrivs i kap. 4.4. och ärendegången beskrivs i kap. 4.5.-7. 

4.2. Klassiska sektorn 

Upphandlingar innefattas som huvudregel i den klassiska sektorn när det offentliga köper 

varor eller tjänster. Härunder faller, motsatsvis, alla upphandlingar som inte omfattas av 

annan upphandlingslagstiftning. På EU-nivå är den klassiska sektorn reglerad genom 

direktivet för den klassiska sektorn. Syftet med direktivet är att upphandlingsreglerna ska vara 

enhetliga inom EU och möjligheterna att köpa och sälja tjänster och varor över gränserna ska 

vara goda.
50

  

LOU reglerar all offentlig upphandling som sker i Sverige inom den klassiska sektorn. Till 

skillnad från direktiven är LOU även tillämplig vid upphandling som understiger 

tröskelvärdena. Detta beror på att lagstiftaren frivilligt valde att även implementera dessa 

regler, då direktiven utgör minimidirektiv.
51

 Sverige har gjort de EU-rättsliga principerna 

tillämpliga även på dessa upphandlingar, vilket framgår av LOU 1 kap. 9 §.
52

 

Vid offentlig upphandling kan myndigheten, enligt LOU 12 kap. 1 § 1 st., bestämma om 

urvalet ska göras baserat på lägsta pris eller efter det anbud som anses vara det ekonomiskt 

mest fördelaktiga. Av LOU 12 kap. 1 § 3 st. framgår att myndigheten, i annonsen, ska uttala 

vilken tilldelningsgrund som tillämpas för kontraktet. Väljer myndigheten att tillämpa 

modellen med lägsta pris vid upphandlingen antas det anbud som uppfyller kraven och har 

lägst kostnad för myndigheten. Om myndigheten väljer att tilldela kontraktet till den 

leverantör med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska myndigheten, enligt LOU 12 

kap. 1 § 2 st., ta hänsyn till olika egenskaper i anbudet som myndigheten bedömer vara 

viktiga. Av LOU 12 kap. 2 § följer att myndigheten vid tillämpning av modellen med det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska vara öppen och redovisa viktningen av kriterier 

eller, om viktning inte kan redovisas, vilken prioritetsordning som gäller för de olika 

kriterierna.  

4.3. Försörjningssektorerna 

Med försörjningssektorerna menas områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Upphandlingar inom detta område är undantagna från LOU enligt LOU 1 kap. 3 § och 

omfattas istället av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

                                                 
50

 Jacobsen m.fl., EU Public Procurement Law: the Public Sector Directive, the Utilities Directive, s. 25 och 41-

42. 
51

 Se kap. 3.1. 
52

 Sundstrand, Offentlig upphandling - LOU och LUF, s. 47-52.  
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transporter och posttjänster, LUF. Upphandlingsreglerna inom försörjningssektorerna skiljer 

sig i vissa hänseenden från de inom den klassiska sektorn. En skillnad är att LUF är tillämplig 

på både myndigheter och privata bolag. Det finns dock vissa begränsningar för när ett privat 

bolag ska tillämpa reglerna i LUF. För att ett privat bolag ska omfattas av reglerna i LUF 

måste de tillhandahålla en tjänst eller vara som innefattas i lagen och den måste vara riktad till 

allmänheten. Beroende på verksamhetens natur kan samma organisation omfattas av 

bestämmelserna i LOU och LUF samtidigt, till exempel en kommun som i egen regi står för 

distribution av dricksvatten. Vilket regelverk som då ska tillämpas beror på till vilken 

verksamhet den upphandlade varan eller tjänsten riktar sig.
53

  

4.4. Direktivstyrda upphandlingsförfaranden 

Det finns ett antal olika upphandlingsförfaranden som står till buds för upphandlande 

myndigheter
54

. För upphandlingar som överstiger tröskelvärdena måste något av de 

förfaranden som finns reglerade i direktiven användas. Tröskelvärdena fastställs av 

kommissionen och anger ett penningvärde. Alla upphandlingar som överstiger penningvärdet 

anses ha ett gränsöverskridande intresse och upphandlingsreglerna ska på detta område vara 

harmoniserade inom EU.
55

 Understiger värdet av upphandlingen tröskelvärdena har den 

upphandlande myndigheten fler upphandlingsförfaranden att välja mellan, vilka finns 

reglerade i LOU 15 kap. För upphandlingar över tröskelvärdena kan fyra olika förfaranden 

användas som beskrivs nedan.
56

  

4.4.1. Öppet förfarande 

Vid öppet förfarande annonserar den upphandlande myndigheten ut upphandlingen, om 

upphandlingens värde är över tröskelvärdena, i TED
57

. Vid öppet förfarande får alla 

leverantörer som är intresserade lämna anbud. När upphandlande myndigheter tillämpar öppet 

förfarande ska, enligt LOU 8 kap. 1 §, tidsfristen för anbud bestämmas med hänsyn till 

upphandlingens art och hur komplicerad den vara eller tjänst som efterfrågas är. När 

anbudstiden har gått ut ska den upphandlande myndigheten bedöma anbuden som kommit in 

och baserat på tilldelningskriterier tilldelas vinnande leverantör kontraktet.
58

 

4.4.2. Selektivt förfarande 

Selektivt förfarande är ett förfarande som kan medföra mindre belastning på upphandlande 

myndigheter i urvalsprocessen. Vid ett selektivt förfarande kan leverantörer ansöka om att få 

lämna anbud, men myndigheten bestämmer själv vilka leverantörer som bjuds in att delta. För 

att ett selektivt förfarande ska vara godkänt inom den klassiska sektorn måste den 

                                                 
53

 Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, s. 55-59. 
54

 När en upphandling görs enligt LUF kan det även röra sig om privata enheter som upphandlar. 
55

 I Sverige offentliggörs tröskelvärdena i tillkännagivanden. I dagsläget gäller tillkännagivande (2014:5) om 

tröskelvärden vid offentlig upphandling. Där framgår att på den klassiska sektorn är tröskelvärdena ungefär 1,2 

miljoner kronor för statliga myndigheter och 1.8 miljoner kronor för övriga myndigheter vid upphandling av 

varor och tjänster och ungefär 45.3 miljoner kronor för alla myndigheter vid upphandling av byggentreprenad. 
56

 Bergman m.fl., Offentlig upphandling - på rätt sätt och till rätt pris, s. 107-109. 
57

 TED är Tenders Electronic Daily och där annonseras upphandlingar som har ett gränsöverskridande intresse 

från hela EU. TED är en del av Europeiska unionens tidning där offentliga upphandlingar publiceras. 

Skyldigheten att offentliggöra upphandlingar uttrycks i Upphandlingsförordningen (2011:1040) 2 § och EU:s 

direktiv 2009/81/EG art. 32. 
58

 Bergman m.fl., Offentlig upphandling - på rätt sätt och till rätt pris, s. 109. 
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upphandlande myndigheten dock, enligt LOU 11 kap. 4 §, bjuda in minst fem leverantörer att 

lämna anbud. I annonsen måste den upphandlande myndigheten enligt LOU 11 kap. 3 § 2 st. 

specificera det lägsta antalet anbudssökande som kommer att bjudas in och, om den 

upphandlande myndigheten tillämpar ett sådant tak, det högsta antalet anbudssökande. 

Myndigheten måste enligt samma paragraf även informera om vilka kriterier den kommer 

basera urvalet på. 

Fördelarna med att använda selektivt förfarande är att det minskar administrativa utgifter 

hos upphandlande myndigheter, eftersom de får färre anbud att utvärdera. Det sparar även 

pengar för många leverantörer som inte behöver skriva ett fullt anbud. Nackdelarna med 

selektivt förfarande är att det minskar konkurrensen eftersom färre företag lämnar anbud och, 

då det innehåller fler faser, kan ta längre tid. I en marknad där upphandlande myndigheter kan 

räkna med att få in många anbud kan det vara fördelaktigt för myndigheterna att använda 

selektivt förfarande eftersom det annars kan bli väldigt många anbud som behöver prövas i sin 

helhet. Det är i ett sådant läge viktigt att myndigheten väljer bra urvalskriterier för 

upphandlingen, då den annars kan få många parametrar att ta hänsyn till när den väljer vilka 

som ska bli inbjudna att lämna anbud.
59

  

4.4.3. Förhandlat förfarande 

I vissa fall får upphandlande myndigheter använda förhandlat förfarande. I regel annonseras 

sådana upphandlingar innan leverantörer bjuds in till förhandling, men i vissa fall har 

myndigheten rätt att inleda förhandlat förfarande utan att annonsera. När förhandlat 

förfarande används kan myndigheten bjuda in leverantörer för att förhandla om de olika 

kravställningarna i anbudet. Av LOU 4 kap. 3 § framgår att om myndigheten har annonserat 

upphandlingen ska förhandlingarna röra de krav som myndigheten har ställt i annonsen.
60

  

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan användas enligt LOU 4 kap. 5-8 

§§. Det är strikta undantagsbestämmelser som avgör om en myndighet har rätt att använda 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Inom den klassiska sektorn vid 

upphandlingar av byggentreprenad, varor eller tjänster är reglerna särskilt stränga och 

begränsar upphandlande myndigheter till om det:  

 finns en enda leverantör som på grund av tekniska eller konstnärliga skäl eller 

ensamrätt kan fullgöra kontraktet, 

 är ett kontrakt som är absolut nödvändigt att tilldela med synnerlig brådska orsakad 

av omständigheter utanför den upphandlande myndighetens kontroll eller 

 om det inte har lämnats giltiga anbud eller anbudsansökningar i ett tidigare öppet 

eller selektivt förfarande. 

Gäller upphandlingen varukontrakt får myndigheten använda förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering om det som ska köpas in är för icke vinstdrivande forskning
61

 och det 

inte ger leverantören någon fördel i en senare upphandling med vinstintresse. Även vid 

kompletterande eller ny byggentreprenad får upphandlande myndigheter använda förhandlat 

förfarande utan annonsering om det gäller en oförutsedd omständighet som behöver åtgärdas 

                                                 
59

 Bergman m.fl., Offentlig upphandling - på rätt sätt och till rätt pris, s. 109-111. 
60

 Pedersen, Upphandlingens grunder - En introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 54. 
61

 Bestämmelserna gäller även experiment-, studie- och utvecklingsändamål.  
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för att färdigställa ett tidigare kontrakt eller om det gäller en upprepning av en tidigare 

byggentreprenad.  

I den klassiska sektorn får förhandlat förfarande bara användas undantagsvis. Det är till 

exempel tillåtet att använda om upphandlingsföremålet är av sådant slag att det är särskilt 

svårt att ange ett pris i förväg. Inom försörjningssektorerna däremot används förhandlat 

förfarande regelbundet eftersom upphandlande myndigheter får välja vilket förfarande som 

ska användas.
62

 EU har uttryckt en vilja att lätta upp reglerna kring förhandlat förfarande och 

ge länderna möjlighet att tillämpa detta förfarande i större utsträckning än vad som är möjligt 

idag. I det nya direktivet för klassiska sektorn skriver rådet att:  

"[d]et finns ett stort behov av att upphandlande myndigheter får 

större flexibilitet att välja ett upphandlingsförfarande enligt vilket 

förhandlingar ska föras.".
63

 

4.4.4. Konkurrenspräglad dialog 

Konkurrenspräglad dialog är en typ av förfarande som på många sätt liknar det förhandlade 

förfarandet. Tanken med konkurrenspräglad dialog är att den ska kunna tillämpas då de andra 

förfarandena inte skulle fungera lika bra, till exempel om upphandlingsföremålet måste klara 

väldigt specifika krav som är svåra att beskriva i förfrågningsunderlaget. I det inledande 

skedet av en konkurrenspräglad dialog ska den upphandlande myndigheten, likt de andra 

förfarandena, skriva en kravspecifikation. I kravspecifikationen ska myndigheten uppge vad 

som ska utföras och uppmana leverantörer att anmäla intresse för att vara med i dialogen. Till 

skillnad från vanliga förfrågningsunderlag kan kravspecifikationen även ange alternativa 

metoder som leverantörer kan använda.
64

  

Likt det förhandlade förfarandet väljer den upphandlande myndigheten ut de leverantörer 

som ska få delta i dialogen. Myndigheten ska annonsera upphandlingen så att leverantörer ges 

en möjlighet att anmäla intresse.
65

 Under dialogen kan den upphandlande myndigheten med 

hjälp av leverantörerna komma fram till vad som ska göras för att uppnå bästa möjliga 

resultat. Baserat på detta skriver myndigheten sedan ett förfrågningsunderlag som de 

deltagande leverantörerna får svara på.
66

  

4.5. Annonsering  

Upphandlingar ska, som ovan nämnt, i regel annonseras. Enbart i vissa specifika 

undantagsfall får en upphandling göras utan någon föregående annonsering. I LOU 7 kap. 1 § 

uttrycks huvudregeln tillsammans med en hänvisning till undantagsfallet förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering. Syftet med att annonsera upphandlingarna är att ge 

leverantörer information om upphandlingarna och en chans att lämna anbud och 

konkurrensutsätta marknaden.
67
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 Sundstrand, Offentlig upphandling - LOU och LUF, s. 112.  
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 Se nya direktivet för klassisk sektor, 2014/24/EU skäl 42.  
64

 Bergman m.fl., Offentlig upphandling - på rätt sätt och till rätt pris, s. 115-117. 
65

 A.a., s. 117-118. 
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4.5.1. Annonsering av upphandling 

Av LOU 7 kap. 1 § och 15 kap. 4 § följer att upphandlande myndigheter ska annonsera 

upphandlingar i nästan samtliga fall. Den förstnämnda paragrafen tar sikte på upphandlingar 

som är över tröskelvärdena och därmed anses ha ett värde i EU. Den senare nämnda 

paragrafen reglerar annonsering av upphandlingar enligt LOU 15 kap. där upphandlingen inte 

anses ha ett gränsöverskridande intresse. 

Vid upphandlingar över tröskelvärdena finns ett krav att upphandlande myndigheter ska 

annonsera upphandlingen. Annonsen ska skickas till Publikationsbyrån
68

 som publicerar 

annonsen i TED, där leverantörer från samtliga EU-länder kan ta del av den och delta i 

upphandlingen. På grund av de olika tidsfristerna för att lämna anbud måste den 

upphandlande myndigheten ange i annonsen vilken dag anbudet skickats in.
69

 

4.5.2. Förhandsannonsering 

Om en upphandlande myndighet vill ha kortare tidsfrister för leverantörer att komma in med 

anbud kan myndigheten använda förhandsannonsering, som finns reglerat i LOU 7 kap. 2 §. 

Vid förhandsannonsering ska den upphandlande myndigheten annonsera de upphandlingar 

som är planerade för de kommande tolv månaderna. Syftet är att förvarna marknaden. Denna 

annons ska, liksom vid annons om upphandling, skickas till Publikationsbyrån för spridning i 

EU. En upphandlande myndighet ska, enligt upphandlingsförordningen 4 §, snarast möjligt 

efter varje budgetårs början skicka förhandsannonsen till Publikationsbyrån för publicering. 

Förhandsannons är frivillig, men för en myndighet som vill ha kortare tidsfrister för 

anbudslämnande är den nödvändig.
70

 

4.5.3. Efterannonsering 

Efter ett kontrakt har tilldelats och slutits ska den upphandlande myndigheten, enligt LOU 7 

kap. 3 §, göra en efterannons som skickas till Publikationsbyrån. Efterannonsen ska innehålla 

information om vilken leverantör som blivit tilldelad kontraktet eller om upphandlingen har 

avslutats på något annat sätt, till exempel om myndigheten utför kontraktet i egen regi eller 

om upphandlingen avbrutits. En efterannons ska inte innehålla eventuell konkurrens- eller 

affärshämmande information. Den upphandlande myndigheten ska därför markera det den 

skickar in till Publikationsbyrån och som den inte vill ska publiceras.
71

 

4.5.4. Annonsering om förhandsinsyn 

Annonsering om förhandsinsyn är, enligt LOU 7 kap. 4 §, en möjlighet för upphandlande 

myndigheter att skicka en annons till Publikationsbyrån i vilken den meddelar avsikt att 

tilldela ett kontrakt utan föregående annonsering. Har den upphandlande myndigheten valt att 

skicka in en annons om förhandsinsyn uppstår en avtalsspärr om tio dagar från det att 

annonsen om förhandsinsyn publicerats. Detta är ett sätt för företag att veta att en upphandling 

                                                 
68

 Publikationsbyrån är byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Publikationsbyrån är 

ansvarigt för att lagra information under längre tid och för att producera och sprida juridiska och allmänna 

publikationer. 
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försörjningssektorerna, s. 75-76. 
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har gjorts och att ge en möjlighet att överpröva om de anser att det har funnits oegentligheter 

med upphandlingen.
72

 

4.6. Förfrågningsunderlag 

Av LOU 2 kap. 8 § framgår att "[m]ed förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud 

som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör". Förfrågningsunderlaget är 

enligt lagens definition allt material som utgör basen för leverantörernas anbud. Oftast är det 

tre delar i ett förfrågningsunderlag: kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa 

villkor. I kravspecifikationen uttrycker den upphandlande myndigheten de tekniska 

specifikationer som upphandlingsföremålet måste uppfylla och de kriterier som urvalet av 

leverantör kommer baseras på. I de kommersiella villkoren anges den upphandlande 

myndighetens leverans- och betalningsvillkor och andra villkor som har att göra med 

utförandet av upphandlingen. I de administrativa villkoren anges till exempel den 

upphandlande myndighetens bestämmelser om anbudsgivning och antagande av anbud.
73

 

En upphandlande myndighet har inte många möjligheter att göra ändringar i 

förfrågningsunderlaget. Myndigheter kan inte ändra förutsättningarna för upphandlingen på 

ett sådant sätt att någon leverantörs ställning, eller möjlighet att lämna anbud, skulle kunna 

ändras utan att upphandlingen måste göras om. I förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål 

1005-13 uttrycks att:  

"[...]landstingets begäran om förtydliganden får anses ha gått 

utöver vad som kan anses tillåtet, nämligen att tidigare lämnade 

uppgifter endast får konkretiseras och att något utbyte av uppgifter 

inte får ske".
74

  

En upphandlande myndighet kan inte ändra prövningskriterierna under en pågående 

upphandling. Skulle den upptäcka att det saknas något i förfrågningsunderlaget eller att det 

föreligger andra brister måste upphandlingen avbrytas och påbörjas på nytt efter att bristerna 

har åtgärdats.
75

  

4.6.1. Urvalskriterier 

Urvalskriterier är krav som en upphandlande myndighet kan ställa på leverantören. 

Kriterierna syftar främst till att utvärdera leverantörernas förmåga att utföra kontraktet. 

Urvalskriterier är frivilliga att ställa och en upphandlande myndighet kan välja att inte ställa 

sådana kriterier. Kriterierna kan vara utformade antingen som kravställning för att 

leverantörer ska få lämna anbud eller som kriterier som kan bedömas och poängsättas för att 

vara en del i bedömningen av vilken leverantör som ska få kontraktet tilldelat. De måste dock 

vara utformade så att flera leverantörer kan lämna anbud och så att utländska leverantörer inte 

missgynnas.
76
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Det finns vissa, i lagen uttryckta, förutsättningar när en leverantör ska respektive får 

uteslutas. En leverantör ska, enligt LOU 10 kap. 1 §, uteslutas om den har dömts i en 

lagakraftvunnen dom för:  

 brott som innefattar deltagande i organiserad brottslighet,  

 bestickning,  

 bedrägeri mot EU:s finansiella intressen eller  

 penningtvätt.  

En leverantör får, enligt LOU 10 kap. 2 §, uteslutas om: 

 den är i konkurs eller likvidation eller under ansökan om sådan,  

 genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har 

gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,  

 inte har fullgjort sina åligganden avseende sociala avgifter eller skatt i det egna landet 

eller landet där upphandlingen sker eller  

 om den i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 

lämnat felaktiga upplysningar. 

4.6.2. Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier kan användas då upphandlande myndigheter ska avgöra vilket som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Alla tilldelningskriterier ska framgå i 

förfrågningsunderlaget och inga nya omständigheter får tillföras bedömningen efter att 

förfrågningsunderlaget gjorts offentligt. Kraven och kriterierna måste, enligt EUD-praxis
77

, ha 

ett samband med upphandlingsföremålet, inte ge en obegränsad frihet till den upphandlande 

myndigheten, vara mätbara och förenliga med EU-rätten. Den upphandlande myndigheten 

måste även vara tydlig och öppen med vad den menar med tilldelningskriterierna. Vill en 

upphandlande myndighet till exempel ta sociala hänsyn i upphandlingen räcker det inte att det 

uttrycks så, det måste specificeras vad myndigheten menar med sociala hänsyn. Myndigheten 

måste även uttrycka hur stort värde som ges olika kriterier.
78

  

4.6.3. Särskilda kontraktsvillkor 

En upphandlande myndighet kan även ställa särskilda kontraktsvillkor som anger hur 

kontraktet ska utföras. Dessa villkor kan till exempel vara sociala eller miljömässiga hänsyn. 

Villkoren ska uppfylla de EU-rättsliga principerna om bland annat transparens och 

proportionalitet. Villkoren måste därmed anges direkt i annonsen eller förfrågningsunderlaget 

och vara tydliga för leverantörerna. Villkoren måste även ha anknytning till 

upphandlingsföremålet och särskilt den del som upphandlas. Detta medför att ett särskilt 

kontraktsvillkor till exempel inte kan ställas på ett föremål som redan tillverkats. Ett särskilt 

kontraktsvillkor är inte en bedömningsgrund för vilken leverantör som ska få ett kontrakt 

tilldelat, utan den vinnande leverantören måste acceptera villkoret för att få kontraktet.
79
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4.7. Kontraktstilldelning 

När tiden för anbudslämnande har gått ut ska den upphandlande myndigheten öppna och 

utvärdera de anbud som kommit in. Det första steget är att utvärdera leverantörerna. 

Utvärderingen av leverantörerna ska först göras baserat på uteslutningskriterierna. I detta 

skede prövas om leverantörerna ska eller bör uteslutas utifrån de olika uteslutningsgrunderna. 

Efter att leverantörer har uteslutits prövas vilka leverantörer som har möjlighet att utföra 

kontraktet. Denna prövning är inte en bedömning av vilken leverantör som bäst uppfyller 

kriterierna eller i övrigt har den bästa förmågan, utan prövningen ska enbart avgöra huruvida 

leverantörerna uppfyller kraven eller ej.
80

 

De anbud som är kvar, efter att leverantörer har exkluderats, prövas sedan om de uppfyller 

de obligatoriska kraven. De obligatoriska kraven är dels en prövning om anbuden innehåller 

alla formella krav, till exempel accepterande av kommersiella krav, dels en prövning om det 

offererade föremålet stämmer överens med de krav som beskrivits i förfrågningsunderlaget.
81

 

Slutligen utvärderas anbuden av den upphandlande myndigheten. Använder den 

upphandlande myndigheten inga urvals- eller tilldelningskriterier, utan bara går efter lägsta 

pris, tilldelas kontraktet den leverantör som godkänts och har det lägsta priset i sitt anbud. I 

annat fall görs utvärderingen baserat på de urvals- och tilldelningskriterier som finns uttryckta 

i förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten ska då beräkna värdet på de olika 

anbud som kommit in utifrån det poängsystem som tillämpas av myndigheten. Den leverantör 

med det anbud som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga blir då tilldelad kontraktet. 

Efter tilldelningsbeslutet har meddelats leverantörerna följer en tio dagar lång avtalsspärr, 

under vilken leverantörer har rätt att överpröva beslutet. Efter den tio dagar långa 

avtalsspärren kan kontraktet till sist slutas.
82

  

4.8. Sammanfattning 

Det kan konstateras att den svenska lagstiftningen kring offentlig upphandling är starkt 

påverkad av EU-rätten. LOU, som är den lag som oftast är tillämplig, är nästan identisk med 

upphandlingsdirektiven. Vad gäller förfarandena är de direktivstyrda förfarandena identiska 

med de som beskrivs i upphandlingsdirektiven. Lagstiftaren har valt att även göra de 

förfaranden som inte är direktivstyrda lika de direktivstyrda förfarandena, men med något 

större möjligheter för styrning för den upphandlande myndigheten.  

Reglerna om annonsering, transparens och likabehandling är ett resultat av EU:s 

harmonisering av lagstiftning, men de är av stor vikt för att säkerställa den offentliga 

upphandlingens opartiskhet och rättssäkerheten för leverantörer. En upphandling sker i flera 

olika steg som ofta börjar med en behovsanalys hos en myndighet, som sedan övergår till att 

uttrycka behovet i form av annons och förfrågningsunderlag. På detta sätt kan likabehandling 

och affärsmässighet garanteras och om de första stegen har blivit väl utförda kan den 

upphandlande myndigheten sluta ett bra kontrakt. 
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5. Sociala hänsyn vid offentlig upphandling 

5.1. Inledning 

I de föregående två kapitlen redogjordes för upphandlingsreglernas grund inom EU-rätten och 

inom den svenska rätten.
83

 I följande kapitel fördjupar vi oss ytterligare och utreder vad som 

krävs för att sociala hänsyn ska vara giltiga ur ett rättsligt perspektiv, både på EU-nivå och på 

svensk nivå. Inledningsvis presenteras en kort bakgrund i ämnet. Vidare sammanställs de krav 

som är gemensamma för sociala hänsyn under hela upphandlingsprocessen. Sedan behandlas 

de legala grunder som är specifika för sociala hänsyn vid olika delar i upphandlingsprocessen. 

De delar vi valt att beskriva är sociala hänsyn som teknisk specifikation, som urvals- och 

tilldelningskriterium samt som kontraktsvillkor. Därefter sammanfattas ett antal relevanta 

rättsfall från EUD vilka berör icke-ekonomiska överväganden som miljö- och sociala hänsyn. 

Att vi valt att inkludera praxis om miljöhänsyn beror på att de ofta likställs med sociala 

hänsyn under begreppet icke-ekonomiska överväganden, vilket kommer framgå nedan. Vi 

kommer också kortfattat att beskriva sociala hänsyn i svensk rätt. Dock är svensk rätt 

avhängig EU-rätten varför vi endast kommer att redogöra för sociala hänsyn i LOU och i 

svensk praxis. Begreppet arbetsfrämjande åtgärder beskrivs också översiktligt. Slutligen 

kommer vi även att redogöra för den upphandlingsutredning som genomfördes 2013 där bland 

annat frågor om sociala hänsyn behandlades.  

 Innan vi går vidare ska dock något sägas om begreppen sociala hänsyn och 

arbetsfrämjande åtgärder. Ibland används, utöver begreppet sociala hänsyn, även sociala krav. 

Begreppen är inte synonymer. Med sociala hänsyn menas socialt ansvarsfulla åtgärder vid 

offentlig upphandling, exempelvis att sörja för likabehandling och icke-diskriminering. 

Sociala krav är sociala hänsyn uttrycka i kravform, i exempelvis ett förfrågningsunderlag, 

som måste uppfyllas av leverantören. Begreppet arbetsfrämjande åtgärder består av den 

samlade terminologi som använts, av bland annat kommissionen, för att uttrycka den 

förgrening av sociala hänsyn vars mål är att få företag att anställa människor som står långt 

utanför arbetsmarknaden. Kommissionen uttrycker det till exempel som ”främjande av 

möjligheter till anställning”.
84

 Vi har dock funnit begreppet arbetsfrämjande åtgärder mer 

pedagogiskt och använder oss därför av det begreppet. När vi refererar till arbetsfrämjande 

åtgärder i anslutning till en källa är det med andra ord inte säkert att samma uttryck använts i 

källan, innebörden av uttrycken är dock densamma. 

5.2. Bakgrund 

Sociala hänsyn och miljöhänsyn kallas ibland inom EU-rätten för non-financial 

considerations, eller icke-ekonomiska överväganden. Att beakta sociala aspekter som en 

faktor vid upphandling kan vara till fördel för den offentliga sektorn. Exempelvis kan 

möjligheterna ses för upphandlande myndigheter att ta socialt ansvar genom att anställa 

ungdomar, äldre människor eller långtidsarbetslösa. Sådana sociala överväganden kan vara till 
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fördel för samhället i stort. Vid överväganden om ekonomiska fördelar är det möjligt att se 

vinster i att gynna grupper som typiskt sett har svårare att komma in i arbetslivet.
85

 

Vad gäller sociala hänsyn kan dessa beaktas vid olika faser i upphandlingen. Eftersom 

upphandlande myndigheters behov kan tillgodoses på olika sätt kan det redan vid 

behovsanalysen vara viktigt att ha sociala hänsyn i åtanke. Det är här den upphandlande 

myndigheten har störst möjlighet att själv vara med och påverka hur behoven ska tillgodoses. 

Tekniska specifikationer är också en del i upphandlingsprocessen där sociala hänsyn kan ingå. 

Utöver behovsanalys och tekniska specifikationer är det även möjligt att inkludera sociala 

hänsyn som ett kriterium vid urval och kontraktstilldelning, då grunden för tilldelning är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga beslutet. Slutligen är det också möjligt att införa sociala krav 

som ett villkor för fullgörande av kontrakt. Det rör sig då om ett åtagande som måste 

accepteras av den aktör som tilldelas kontraktet.
86

 

I ett tolkningsmeddelande utgivet av kommissionen 2001 beskrivs sociala hänsyn för första 

gången i ett officiellt dokument.
87

 Där fastställer kommissionen bland annat att sociala hänsyn 

kan ingå som ett kontraktsvillkor för hur uppdraget ska utföras och som ett kriterium för 

tilldelning av kontrakt. Kommissionen nämner några exempel på vad sociala hänsyn i ett 

villkor skulle kunna vara. Exempelvis nämns möjligheten att ställa villkor att leverantören ska 

anställa långtidsarbetslösa eller sörja för att långtidsarbetslösa eller unga har möjlighet till 

utbildning. 

Det är inte enkelt för en upphandlande myndighet att införa sociala krav som den själv 

anser är lämpliga. För att ett socialt krav ska kunna ingå som ett steg i upphandlingsprocessen 

måste de ha en legal grund. Med legal grund avses ett antal krav som måste vara uppfyllda för 

att sociala hänsyn ska vara förenliga med EU-rätten. 

5.3. Gemensamma krav 

Oavsett när under upphandlingsprocessen sociala hänsyn tas i beaktande finns det några 

gemensamma krav som måste vara uppfyllda. Till att börja med måste alla sociala hänsyn 

vara kopplade till kontraktsföremålet och stå i proportion till kontraktet i övrigt.
88

 I det nya 

upphandlingsdirektivet för klassisk sektor förtydligas detta i art. 70. 

Sociala hänsyn är sekundära i förhållande till vissa primära krav som först måste 

tillgodoses för att uppfylla det behov som är syftet med upphandlingen. Exempelvis kan 

nämnas att vid upphandlande av en byggtjänst är faktorer som lokalplanering, placering och 

storlek på byggnaden primära krav. Sociala hänsyn, som exempelvis att anställa ungdomar, 

kan också tillgodoses, men är sekundära i förhållande till de primära kraven. De kan först 

beaktas när de primära kraven tillgodosetts.
89

 

Sociala krav eller beaktande av sociala hänsyn får aldrig gå utöver de EU-rättsliga 

principerna.
90

 Inkluderat är både grundläggande EU-rättsliga principer och 
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upphandlingsprinciperna. Dessa principer ska följas under hela processen och är således inte 

knutna till en viss del av upphandlingen. Med andra ord utgör de EU-rättsliga principerna en 

legal grund som är gemensam för alla sociala hänsyn oavsett när under 

upphandlingsprocessen de beaktas.
91

 Utöver de principer som är knutna till upphandling 

måste alltså även grundläggande EU-rättsliga principer som bland andra principerna om 

etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster beaktas.
92

 

5.4. Sociala hänsyn som teknisk specifikation 

Till att börja med ska sägas att teknisk specifikation inte är samma sak som bevis om teknisk 

kapacitet, som är ett urvalskriterium. När en upphandlande myndighet ska genomföra en 

upphandling ska kontraktsföremålet skrivas om till mätbara tekniska specifikationer. Genom 

att göra specifikationerna mätbara underlättar det för den upphandlande myndigheten att 

utvärdera om anbudsgivarna har förmåga att kunna leverera vad som efterfrågas. I dessa 

specifikationer är det möjligt att ange sociala hänsyn så länge de följer vissa krav. Utöver 

kraven i kap. 5.3. måste en teknisk specifikation vara kopplad till själva tjänsten. Som teknisk 

specifikation kan exempelvis krav på att anställa långtidsarbetslösa eller ungdomar bortses 

från, då sådana krav inte är kopplade till tjänsten. Ett villkor vars syfte är att skydda de 

anställdas hälsa kan däremot vara godtagbart, då det är direkt kopplat till tjänsten.
93

 

5.5. Sociala hänsyn som urvals- och tilldelningskriterium 

Innan upphandlingsdirektivet för klassisk sektor trädde i kraft fanns en viss tveksamhet vad 

gällde icke-ekonomiska överväganden, främst då tilldelningsbeslut historiskt grundats på 

lägsta pris.
94

 Direktivet medförde dock en möjlighet att även beakta det ekonomiskt mest 

fördelaktiga alternativet. Att beakta sociala hänsyn kan med andra ord bidra till att ett 

ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ kan väljas. Här kan exempelvis skönjas de 

samhällsekonomiska fördelarna av att inkludera långtidsarbetslösa eller arbetslösa ungdomar, 

då de inte längre behöver försörjas av bidrag och kan börja betala inkomstskatt. 

Att använda sig av icke-ekonomiska överväganden som tilldelningskriterium är något som 

utstakats av ett antal viktiga rättsfall från EUD. Rättsfallen i fråga kommer redogöras för 

nedan, i kap. 5.7.3-5. Slutsatsen som kan dras av rättsfallen är att sociala hänsyn som 

tilldelningskriterium är möjligt så länge de är kopplade till kontraktet, framgår tydligt i 

upphandlingsdokumenten och följer de EU-rättsliga principerna. 

Urvalskriterier kan enligt direktiven användas på två sätt, som uteslutningskriterier och 

som bevis på teknisk kapacitet. I upphandlingsdirektivet för klassisk sektor anges i art. 45 

uteslutningskriterier som grundar sig på anbudssökandes eller anbudsgivares personliga 

ställning. Vad gäller sociala hänsyn är det exempelvis möjligt att utesluta en anbudsgivare då 

denne är dömd för diskrimineringsbrott.
95

 I direktivet för klassisk sektor art. 47 anges vad 

som avses med bevis på teknisk kapacitet. Möjligheterna att använda sociala hänsyn som 

bevis om teknisk kapacitet är inte vidsträckta. Sociala hänsyn kan endast ingå som tekniskt 

urvalskriterium om det krävs särskilt socialt kunnande för att fullgöra kontraktet. Som 
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exempel kan här nämnas krav om att leverantörens personal ska ha den kunskap och 

utbildning som krävs för att tillgodose de sociala villkoren i kontraktet.
96

 Utöver detta måste 

grundförutsättningarna i kap. 5.3. vara uppfyllda. 

5.6. Sociala hänsyn som kontraktsvillkor 

Sociala hänsyn får under vissa förutsättningar användas som kontraktsvillkor, ibland kallat 

särskilda kontraktsvillkor.
97

 Som tidigare nämnt måste sådana kontraktsvillkor accepteras av 

den aktör som tilldelats kontraktet. Sociala hänsyn som kontraktsvillkor bygger bland annat 

på ett rättsfall från EUD och nedan, i kap. 5.7.1., redogörs för detta vägledande rättsfall. 

Förutsättningarna för att använda särskilda kontraktsvillkor är för det första att de ska vara 

kopplade till fullgörandet av kontraktet.
98

 Det finns med andra ord inga möjligheter att ställa 

krav på delar av leverantörens verksamhet som inte ingår i fullgörandet av kontraktet.
99

 För 

det andra måste dessa villkor framgå redan i upphandlingsannonsen eller i 

förfrågningsunderlaget.
100

 Missar den upphandlande myndigheten dessa förutsättningar brister 

också den rättsliga grunden för sociala villkor. 

Jakobsen m.fl. skriver mer om de krav som ställs på myndigheter vid upphandling där 

villkor om sociala hänsyn ingår.
101

 Författarna framhåller att kraven måste vara skäliga och 

konsekventa. Ett exempel är om den upphandlande myndigheten har riktlinjer som uttrycker 

att sociala villkor ska inkluderas vid upphandling måste myndigheten vara konsekvent i sitt 

villkorsställande. Om sociala villkor ställs för en sorts tjänst ska liknande villkor, så långt det 

går, även ställas på liknande tjänster.
102

 

5.7. Sociala hänsyn i EU-rättslig praxis 

Sociala hänsyn vid offentlig upphandling har vid ett antal tillfällen behandlats av EUD. Ett 

område som ofta prövas är miljöhänsyn som, likt sociala hänsyn, är ett icke-ekonomiskt 

övervägande. Eftersom miljö- och sociala hänsyn faller under samma kategori av 

överväganden vid upphandling, och även nämns tillsammans i direktivet för klassisk sektor
103

, 

är det möjligt att bedöma dem likvärdigt. Vissa av rättsfallen som rör miljöhänsyn är därför 

direkt tillämpliga även på sociala hänsyn och principerna och de krav som ställs kan överföras 

på sociala hänsyn. Att det är möjligt att göra en sådan analogi framgår bland annat av 

kommissionens handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling” där domslut och skäl i 

rättsfallens sakfrågor även appliceras på sociala hänsyn.
104

 

 Nedan redogörs för några relevanta rättsfall som är ledande inom områdena miljö- och 

sociala hänsyn. Framställningen följer kronologisk ordning och börjar med det äldsta fallet. 
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5.7.1. Beentjes 

I fallet Beentjes, vilken avsåg upphandling av en byggentreprenad, behandlades bland annat 

frågan om det är möjligt att använda ett kontraktsvillkor som tvingar leverantören att anställa 

en viss procent arbetslösa.
105

 Fallet berör med andra ord arbetsfrämjande åtgärder. EUD 

besvarar inte specifikt frågan om sociala hänsyn är acceptabla inom unionsrätten. Istället 

besvaras två andra viktiga principiella frågor som kan kopplas till begreppet sociala hänsyn.  

 Den första frågan är om kriterier, vid tilldelning som grundas på det ekonomiskt mest 

fördelaktiga alternativet, som inte uttryckligen går att finna i direktiven ändå kan godtas. Här 

finner EUD att kriterierna är godtagbara så länge de är objektiva och inte godtyckliga samt att 

de är icke-diskriminerande.  

 Den andra frågan är om arbetsfrämjande kontraktsvillkor är förenliga med direktiven. Här 

finner EUD att sådana villkor är förenliga med direktiven om de är icke-diskriminerande mot 

leverantörer från andra medlemsstater och framgår av upphandlingsannonsen. 

 Slutsatsen som kan dras av rättsfallet är att tilldelningskriterier kan godtas även i det fall de 

inte uttrycks i direktiven, samt att arbetsfrämjande kontraktsvillkor är godtagbara under ovan 

givna förutsättningar.  

5.7.2. Nord Pas de Calais 

Fallet Nord Pas de Calais kan ses som en vidareutveckling av Beentjes-domen, vilket EUD 

även hänvisar till. Även detta fall berör bland annat arbetsfrämjande åtgärder i form av ett 

villkor rörande en lokal åtgärd för att bekämpa arbetslöshet och om detta villkor kunde anses 

godtagbart.
106

 

 Att arbetsfrämjande åtgärder kan vara förenliga med EU-rätten bevisades som ovan nämnt 

i fallet Beentjes. I det aktuella fallet rör frågan dock huruvida kravet, som benämnts som ett 

tilldelningskriterium, haft rätt form. Ett tilldelningskriterium kan endast grundas på det 

ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Här ger EUD vissa exempel på kriterier som anses 

godtagbara, till exempel pris och lönsamhet.  

 Vidare framhäver EUD att det inte är uteslutet att en upphandlande myndighet kan 

använda arbetsfrämjande åtgärder som kriterium. Det får dock inte strida mot de EU-rättsliga 

principerna, i synnerhet principen om icke-diskriminering. Det krävs dessutom att ett sådant 

kriterium tillämpas i enlighet med alla förfaranderegler och anges redan i annonsen till 

upphandlingen. Ett kriterium som i förevarande fall kan dock inte utgöra ett 

tilldelningskriterium utan utgör istället ett tilläggskriterium. I det fall ett kriterium inte är 

kopplat till kontraktet utgör det ett tilläggskriterium och kriteriet är utslagsgivande i det fall 

två leverantörer skulle bedömas likvärdiga. Ett tilläggskriterium är med andra ord i sig inte 

avgörande för tilldelningen av kontraktet. Slutsatsen som kan dras är att krav om 

arbetsfrämjande åtgärder som endast är utslagsgivande mellan två annars likvärdiga 

leverantörer är godtagbara. 
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5.7.3. Concordia Bus 

I fallet Concordia Bus angav Helsingfors stad vid en upphandling av busstjänster att 

tilläggspoäng skulle ges till aktörer som kunde erbjuda bussar med låg bullernivå och lågt 

kväveoxidutsläpp.
107

 Concordia Bus ansåg att detta stred mot bland annat principen om 

likabehandling då endast en aktör kunde leverera vad som efterfrågades. EUD framhävde att 

principen om likabehandling inte förhindrar att miljöhänsyn används som 

tilldelningskriterium även om endast ett fåtal aktörer kan leverera vad som efterfrågas. 

Slutsatsen som kan dras är att samma krav även gäller analogt för sociala hänsyn, vilket 

framgår i kap. 5.7. Att endast ett fåtal leverantörer har kapacitet att tillgodose de sociala 

kraven innebär inte ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen. 

5.7.4. Wienstrom 

I fallet Wienstrom hade en upphandlande myndighet ställt som tilldelningskriterium att el 

skulle levereras, så långt det var möjligt, av förnyelsebara energikällor.
108

 EUD konstaterade 

att icke-ekonomiska beaktanden, som miljöhänsyn, kan ingå som kriterium vid beräknandet 

av det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Det föreligger dock vissa krav. Utöver att ett 

sådant kriterium ska vara kopplat till kontraktsföremålet och följa de EU-rättsliga principerna 

måste det framgå i förfrågningsunderlaget och i annonsen till upphandlingen. Det får inte 

heller ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet. Med detta förstås att 

myndigheten måste begränsa sin egen valfrihet genom att införa specifika och mätbara 

kriterier.
109

 Skillnaden mellan fallet Wienstrom och fallet Nord Pas de Calais är att det i 

förevarande fall inte rör sig om ett så kallat tilläggskriterium, eftersom villkoret är kopplat till 

kontraktsföremålet. Kraven gäller även analogt för sociala hänsyn och sådana 

tilldelningskriterier måste vara mätbara. Hur man mäter sociala hänsyn i vara eller tjänst 

empiriskt är dock en fråga som är sparsamt utredd.
110

 

5.7.5. Max Havelaar 

I fallet Max Havelaar upphandlade provinsen Noord Holland leverans och underhåll av 

kaffeautomater, inklusive kaffe, te, kakao och en del andra tillbehör.
111

 Provinsen hade, på 

kaffe och te, ställt krav att leverantören skulle uppvisa hänsyn som var likvärdiga de i Max 

Havelaar- och EKO-märkningarna. På tillbehör ställdes motsvarande krav som 

tilldelningskriterium. Upphandlingen överklagades av kommissionen och överklagan bifölls. 

Märkningarna innebar både miljö- och sociala hänsyn, till exempel minimilöner och hållbar 

produktion. I överklagan angav kommissionen som en av förstahandsgrunderna att 

upphandlingen skulle underkännas för att sociala hänsyn hade använts som ett 

tilldelningskriterium, vilket kommissionen tidigare inte tillåtit. Här godkände dock EU-

domstolen detta användande, men underkände istället upphandlingen på andrahandsgrunden: 

att kraven var oproportionerliga och inte transparenta. I och med detta fall har EU-domstolen 

ytterligare klargjort att det är tillåtet att använda sociala hänsyn som tilldelningskriterium. 
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5.8. Sociala hänsyn i svensk rätt 

Likt hela den offentliga upphandlingen bygger sociala hänsyn i svensk rätt på EU-rätten. I 

LOU finns två paragrafer som behandlar sociala hänsyn: LOU 1 kap 9 a § och 6 kap. 13 §. 

Den förstnämnda är ett målsättningsstadgande där det står att:  

”[u]pphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala 

hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar 

detta”.  

Den senare nämnda stadgar att upphandlande myndigheter kan ställa särskilda sociala 

villkor för hur kontraktet ska fullgöras och att villkoren ska anges i annonsen eller 

förfrågningsunderlaget till upphandlingen. 

5.8.1. Svensk praxis 

I svensk praxis har frågor om sociala hänsyn sällan kommit till prövning. Det finns några 

äldre rättsfall, men frågan är vilket värde de har idag. Rättsfallen avgjordes innan dagens 

reglering och är således av mindre vikt. Fallen har dessutom inte avgjorts i högsta instans. 

Förvisso hade frågor om arbetsfrämjande åtgärder tidigare avgjorts av EUD, men i Sverige 

har oftast affärsmässighet varit grunden framför andra beaktanden.  

 Ett äldre rättsfall från 1997, som i sammanhanget ändå är relevant att nämna, rör 

Gullspångs kommun.
112

 KamR i Jönköping bedömde att kommunen, vid tilldelning av ett 

kontrakt för skolskjuts, inte hade antagit det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet genom 

att istället beakta lokala hänsyn. Här kan konstateras att KamR inte ansett att beaktanden av 

lokala arbetstillfällen kan ingå i det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. 

 Ett myndighetsbeslut som diskuterats och även kritiserats är KKV:s bedömning av en 

upphandling av Botkyrka kommun.
113

 Förvisso utgör beslutet endast myndighetspraxis, men 

är i sammanhanget ändå relevant att behandla. Bakgrunden till fallet är att Botkyrka kommun 

vid en upphandling uppställt två villkor som ifrågasatts av den klagande. Den ena frågan är 

om lokala kollektivavtalsvillkor för lägsta lön ska gälla även för leverantörer som inte tecknat 

svenskt kollektivavtal. Den andra frågan är om ett villkor som påfordrar att leverantören ska 

anställa en arbetslös ungdom per entreprenadområde anses vara diskriminerande. KKV:s 

bedömning var, i frågan om lokala kollektivavtalsvillkor, att dessa strider mot 

upphandlingsreglerna. KKV hänvisar bland annat till EUD:s dom i Rüffertmålet, där det 

fastslagits att lokala kollektivavtalsvillkor rörande lägsta lön inte är godtagbara.
114

 Minimilön 

bedöms endast kunna fastställas enligt lag, förordning eller genom centrala kollektivavtal. I 

frågan om anställning av arbetslösa ungdomar ansåg KKV att en sådan bestämmelse strider 

mot proportionalitetsprincipen då en mindre ingripande åtgärd kunnat vidtas samt att det 

hindrar leverantören från att organisera sin egen verksamhet. 
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5.9. Begreppet arbetsfrämjande åtgärder 

Arbetsfrämjande åtgärder kan ses som en del inom begreppet sociala hänsyn. 

Arbetsfrämjande åtgärder inbegriper olika sätt att gynna personer som av olika anledningar 

har svårt att komma in i arbetslivet. Vad gäller en närmare definition av begreppet har 

kommissionen i sin handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling” identifierat fem olika 

arbetsfrämjande åtgärder:
115

 

 sysselsättning för ungdomar, 

 anställning av äldre och långtidsarbetslösa, 

 strategier för mångfald och arbetsmöjligheter för personer från missgynnade grupper, 

till exempel olika minoriteter, 

 anställning av funktionshindrade genom att exempelvis göra arbetsmiljöer mer 

tillgängliga och 

 jämn könsfördelning. 

5.10. Upphandlingsutredningen 

Åren 2010-2013 genomfördes en upphandlingsutredning
116

 som behandlade olika problem i 

upphandlingslagstiftningen. En betydande del av utredningen ägnades åt att utreda miljö- och 

sociala hänsyn. Uppdraget för utredningen var att utvärdera upphandlingsreglerna ur ett 

ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Syftet var bland annat att utvärdera om 

upphandlande myndigheter har tillräckliga möjligheter att ta sociala och etiska hänsyn i 

upphandlingar.
117

 

Utredningen anförde att det är viktigt att ideella organisationer tilldelas kontrakt. Detta 

grundar utredningen i att denna typ av företag i större utsträckning har anställda som har svårt 

att få jobb i ett företag med vinstintresse som primärt mål. I utredningen fördes ett 

resonemang om hur så kallade sociala företag
118

 skulle kunna stödjas för att i större 

utsträckning kunna bli tilldelade kontrakt. Ett sådant stöd skulle till exempel kunna bestå i att 

reservera vissa kontrakt för sociala företag. Företag som skulle kunna bli föremål för 

reserverade kontrakt har tidigare upplevt svårigheter med att förvärva offentliga kontrakt. I 

vissa specialfall går det även att, istället för upphandling, ge företagen bidrag för att undvika 

upphandlingsreglerna.
119

 

Utredarna menade att svenska myndigheter har fått för dåligt stöd vad gäller vilka sociala 

hänsyn de kan ta i upphandlingar. Här gjordes en jämförelse med miljöområdet, där 

miljöstyrningsrådet
120

 hade vissa kriterier som upphandlande myndigheter kunde ställa för att 

kunna ta större miljöhänsyn i sina upphandlingar. Utredningen föreslog att en 

kriterieverksamhet, lik den som fanns på miljöstyrningsrådet, skulle utvecklas även för 

kriterier om sociala hänsyn.
121

 Utredningen redovisade även statistik som tydde på att små 
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och medelstora företag blev tilldelade kontrakt i mindre utsträckning än vad de är 

representerade i samhället. Det fanns dock även statistik som visade på att små och 

medelstora företag inte var så underrepresenterade som det framstod i tidigare nämnda 

statistik.
122

 

5.11. Sammanfattning 

Sociala hänsyn vid offentlig upphandling kan användas då tilldelning av kontrakt baseras på 

det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. För en upphandlande myndighet kan sociala 

hänsyn vara ett sätt att gynna samhällsgrupper som typiskt sett har svårare att få arbete, 

exempelvis långtidsarbetslösa. Sociala hänsyn kan beaktas under olika delar av 

upphandlingen, från behovsanalysen till fullgörandet av kontraktet. För att uppnå legalitet 

krävs att vissa krav uppfylls. Vissa krav, som exempelvis de EU-rättsliga principerna, ska 

beaktas under hela processen och andra krav är specifika för var i upphandingen sociala 

hänsyn beaktas. 

 Vad gäller EU-rättslig praxis som berör sociala hänsyn kan konstateras att det är möjligt att 

beakta sociala hänsyn.  Av de ovan angivna rättsfallen från EUD kan vidare konstateras att 

det är vanligare att beakta sociala hänsyn i slutskedet av en upphandling. Fallet Beentjes är 

gammalt och följde de då gällande procedurdirektiven för upphandling. Det är dock 

fortfarande intressant ur ett socialt och arbetsfrämjande perspektiv då det kan konstateras att 

EUD redan på 1980-talet fann det acceptabelt med denna typ av villkor. Att exempelvis 

arbetsfrämjande åtgärder, och andra sociala hänsyn, är godtagbart inom EU-rätten framgår 

numer dessutom av direktivet för klassisk sektor.
123
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6. Arbetsfrämjande åtgärder som sociala hänsyn  

6.1. Inledning 

Det är lätt att som skattebetalare och medmänniska se fördelarna med att genom offentlig 

upphandling inkludera fler människor i arbetslivet. Det kan röra sig om människor, eller 

grupper av människor, som traditionellt sett haft svårt att finna arbete. Att då använda 

upphandling som en förlängning av det offentliga för att främja dessa grupper är en god tanke. 

Vår fortsatta analys tar sikte på att utreda när arbetsfrämjande åtgärder är praktiskt 

genomförbara och vilka motiv som ligger bakom. Det går även att föreställa sig att sådana 

åtgärder medför vissa problem och risker, exempelvis att de är EU-stridiga eller missgynnar 

vissa leverantörer såsom småföretag. 

6.2. Den legala grunden för arbetsfrämjande åtgärder 

Möjligheterna att vidta arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling är i dagens läge 

endast kopplade till tre skeden i upphandlingsfasen. Det är möjligt att vidta arbetsfrämjande 

åtgärder som särskilt kontraktsvillkor, som tilldelningskriterier eller som tilläggskriterier som 

inte är avgörande för tilldelning av kontraktet. Området har dessutom behandlats sparsamt i 

både svensk doktrin och svensk rätt. När begreppet förekommer i doktrin är det oftast 

deskriptivt där det endast konstateras att det är möjligt att vidta arbetsfrämjande åtgärder. Den 

praxis som finns är gammal och avgjordes när ÄLOU var gällande lagstiftning. I äldre praxis 

nämns ofta affärsmässighet som den viktigaste faktorn varför vad som brukar kallas 

ovidkommande hänsyn, här inberäknat sociala hänsyn, inte har beaktats. Att lokala 

arbetsfrämjande åtgärder historiskt sett inte tagits hänsyn till har framgått av bland annat 

tidigare nämnda rättsfall från KamR där beaktande av lokala hänsyn inte godtogs.
124

 Dock har 

vi inte funnit något nyare fall som belyser området. 

 Arbetsfrämjande åtgärder har behandlats av EUD vid åtminstone två tillfällen.
125

 Båda 

rättsfallen avgjordes innan dagens upphandlingsdirektiv trätt i kraft. De resonemang som 

fördes och de principer som utstakats i rättsfallen har dock överförts till direktiven, endera 

genom skäl eller i artiklar. Rättsfallen berör dock ett flertal olika frågeställningar varav 

arbetsfrämjande åtgärder endast är en del. Det saknas med andra ord rättsfall som endast 

avgör frågor om arbetsfrämjande åtgärder. I fallet Beentjes
126

 konstaterades dock att det är 

möjligt att använda sådana åtgärder som kontraktsvillkor och i fallet Nord Pas de Calais
127

 

konstaterades att sådana åtgärder, vid tilldelning av kontrakt, endast kan utgöra ett 

tilläggskriterium. EUD har dock utökat användningsområdet genom att i fallet Max Havelaar 

medge att sociala hänsyn kan utgöra ett tilldelningskriterium.
128

 Det råder dock delade 

meningar om icke-ekonomiska överväganden som tilldelningskriterium. Vad som är viktigt är 

att sådana kriterier är objektivt utformade och viktas mot varandra på ett sätt som går att mäta 

och följa upp.
129
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 Kommissionen nämner att kontraktsbestämmelserna är det lämpligaste stadiet i 

upphandlingen att beakta "sociala hänsyn som har samband med anställnings- och 

arbetsvillkor".
130

 Vår åsikt är, likt kommissionens, att det är vid särskilda kontraktsvillkor 

som arbetsfrämjande åtgärder har störst chans att göra skillnad för de grupper åtgärderna tar 

sikte på. Sådana villkor måste som tidigare nämnts accepteras av anbudsgivaren och vara 

kopplade till fullgörandet av kontraktet. Ett särskilt kontraktsvillkor skulle därför kunna vara 

att anställa en viss procent långtidsarbetslösa. Ett villkor om att anställa långtidsarbetslösa för 

ett annat kontrakt, som inte är kopplat till fullgörandet, kan däremot inte accepteras. 

6.3. En politisk fråga 

Det är knappast ett djärvt påstående att säga att juridiken är sprungen ur politisk vilja. På ett 

område så detaljreglerat som upphandling är det däremot tveksamt hur långt politiska 

ideologier kan påverka. Här finns en motsättning mellan affärsmässighet och politik. 

Branschernas vilja att driva sina egna affärer står i kontrast till politikernas vilja att minska 

arbetslösheten. Företagen vill antagligen inte att politiken, i andra fall än absolut nödvändigt, 

ska påverka deras sätt att driva sin verksamhet. Som tidigare nämnts har dessutom icke-

ekonomiska överväganden historiskt sett tolkats snävt av svenska domstolar.
131

 Även 

diskussionen om proportionalitet kan spela in och vad som är minsta ingripande åtgärd. Här 

uppstår frågan om upphandlande myndigheter kan använda arbetsfrämjande åtgärder som 

politikerna tycker att det borde göras.  

 I kap. 1.1.1. nämndes att Stefan Löfvén, i en intervju med DN, uttryckt att 

Socialdemokraternas vilja är att använda upphandling för att bekämpa arbetslöshet.
132

 I 

Socialdemokraternas skrivelse ”Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga” står att läsa att:
133

 

”Sverige behöver få ut mer samhällsnytta av de betydande belopp 

som det offentliga årligen upphandlar. Det är rimligt att privata 

företag som anlitas av samhället också medverkar till ett 

sammanhållet Sverige”. 

 Löfvéns uttalande stötte genast på kritik från bland annat branschfolk. Ulf Lindberg, 

näringspolitisk chef hos Almega, uttrycker att upphandlingar med sociala element ställer till 

problem för både upphandlande myndigheter och leverantörer.
134

 Lindberg talar om att 

bakbinda de upphandlande myndigheterna när de tar andra hänsyn än lägsta bud och att 

skattemedlen därmed inte används på bästa sätt. Slutligen nämner Lindberg också att 

upphandling ska handla om affärsmässighet och att göra bra affärer samt att politiken bör 

uttryckas i andra lagar.  Lindbergs uttalanden bör tolkas att upphandling handlar om 

affärsmässighet framför politisk vilja, och att en god affär är viktigare i upphandlingar då det 

rör sig om skattepengar. Av upphandlingsutredningen framgår bland annat att SACO inte 

finner någon anledning att göra utrymmet för att beakta sociala hänsyn större.
135

 SACO 
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framhäver att upphandling inte bör användas som politiskt styrmedel utan menar, likt 

Lindberg, att detta uppnås genom lagstiftning. 

Vi anser dock att frågan är något mer svårbedömd. Utan att beakta politiska spörsmål anser 

vi att sociala hänsyn i allmänhet, och arbetsfrämjande åtgärder i synnerhet, kan vara till nytta 

vad gäller förvaltningen av skattepengar. Upphandlingens område ändras i och med EU-

rättens utveckling och om affärsmässighet var den enda grunden för tilldelning tidigare är inte 

fallet så idag. Andra beaktanden, som exempelvis miljö- och sociala hänsyn, är idag 

accepterade inom EU-rätten. Vissa branschföreträdare anser dessutom att Sverige ligger efter 

den övriga utvecklingen i Europa vad gäller sociala beaktanden.
136

 I exempelvis Danmark har 

liknande frågor diskuterats sedan länge.
137

 

6.4. Åsidosättande av proportionalitetsprincipen 

En fråga som diskuterats är huruvida arbetsfrämjande åtgärder kan strida mot 

proportionalitetsprincipen.
138

 Vad som föranlett diskussionen är huruvida det vid till exempel 

krav om anställning av ungdomar gått att använda en mindre ingripande åtgärd. I kap. 5.8.1. 

redogjordes för ett myndighetsbeslut från KKV rörande en upphandling gjord av Botkyrka 

kommun.
139

 I beslutet framgår att KKV ansett att Botkyrka, genom ett villkor om anställande 

av arbetslösa ungdomar, åsidosatt proportionalitetsprincipen för att en mindre ingripande 

åtgärd hade kunnat genomföras. 

Beslutet har kritiserats av sakkunniga. Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun har, i ett 

expertyttrande, uttryckt att beslutet innehåller "felaktiga beskrivningar av EU-rättens 

innebörd".
140

 Att endast centrala kollektivavtalsvillkor är godtagbara finner de felaktigt och 

hänvisar till att bland annat tidigare nämnda dom i målet Rüffert feltolkats av KKV.
141

 Bland 

annat kan inte uttrycket "allmängiltigförklarade kollektivavtal" översättas till centrala 

kollektivavtal i svensk mening. Att allmängiltigförklara kollektivavtal är kutym i Tyskland 

och innebär kortfattat att vissa bestämmelser ska gälla för ett större område, exempelvis en 

region. I frågan om anställning av ungdomar finner Ahlberg och Bruun att det i aktuellt fall 

knappast kan ha inneburit några organisatoriska hinder för leverantören att anställa ett antal 

ungdomar. TCO och LO talar om osäkerhet och en överdriven försiktighetsprincip som 

använts av bland annat KKV.
142

 KKV verkar dock ha tagit åt sig av kritiken. I ett uttalande till 

Kommunalarbetaren säger Charlotta Frenander, jurist vid KKV, att arbetsfrämjande åtgärder 

kan ingå som krav, men att det inte bör låsas fast till att det är leverantören som ska 

anställa.
143

 

Vi stämmer in i den kritik som riktats mot beslutet. Att EU har öppnat för möjligheten att 

beakta sociala hänsyn i form av arbetsfrämjande åtgärder gör, enligt vår mening, att det inte 
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enkelt går att avfärda sådana krav. KKV har valt en enkel utväg genom att via en icke-

uttömmande analys endast hänvisa till proportionalitetsprincipen. KKV:s beslut är en 

motsättning mellan å ena sidan att ett sådant krav inte får strida mot de EU-rättsliga 

principerna och å andra sidan direktivets bestämmelser om att arbetsfrämjande åtgärder kan 

ingå som ett särskilt kontraktsvillkor. Vad som är rimligt bör bedömas från fall till fall. Vi 

anser dock att den proportionalitetsbedömning som KKV gjort inte är särskilt uttömmande. 

Vilka faktorer som valts att ta hänsyn till och jämförts framgår inte. I likhet med denna 

ståndpunkt anser Ahlberg och Bruun, i sin kritik mot beslutet, att det i 

proportionalitetsbedömningen bland annat måste tas hänsyn till att Botkyrka kommun vid 

tillfället hade stora problem med arbetslöshet.
144

 Några sådana hänsyn verkar KKV till synes 

inte ha beaktat. 

Det är av stor vikt att proportionalitetsbedömningen görs i varje enskilt fall. Nämnden för 

offentlig upphandling (NOU) framhåller i ett yttrande att en proportionalitetsbedömning ska 

göras i alla upphandlingar.
145

 Alla aspekter i en upphandling ska vara proportionerliga till det 

mål som ska uppnås och de krav som leverantörer måste uppfylla. Yttrandet rörde 

proportionaliteten i ett tekniskt krav, men regeln gäller även i andra fall. När det rör 

proportionaliteten för arbetsfrämjande åtgärder gäller samma princip som i nämnda fall. 

Åtgärdernas ingripande måste stå i proportion till det mål som den upphandlande 

myndigheten önskar uppnå. På grund av detta kan olika fall se olika ut. På ett jobb som kräver 

mindre specialistkompetens kan rimligen ställas större krav på arbetsfrämjande åtgärder än ett 

jobb där specialistkompetens är nödvändig. För att exemplifiera det sagda kan en jämförelse 

göras mellan ett forskningsjobb, ett byggjobb och ett jobb med enklare trädgårdsskötsel. 

Forskningsjobbet ställer väldigt höga krav på specialistkompetens och det kan vara 

oproportionerligt att kräva att ens en person skulle anställas för en sådan upphandling. 

Byggjobbet ställer vissa krav, men det finns en större yrkeskår som kan vara aktuell och 

lärlingar kan fylla en del av platserna. Enklare trädgårdsskötsel kan de flesta göra med en kort 

upplärningsperiod, vilket gör att det är lättare att ställa krav på arbetsfrämjande åtgärder i en 

upphandling av en sådan tjänst.  

Det går också att föreställa sig att ju större upphandlingen är desto större utrymme att 

beakta arbetsfrämjande åtgärder. Vid en upphandling där många tjänster är aktuella torde 

rimligtvis kunna ställas högre krav på att exempelvis långtidsarbetslösa ska anställas. Vid en 

upphandling där endast ett fåtal tjänster är aktuella torde dock utrymmet för att beakta sådana 

hänsyn vara betydligt mindre. Frågan om hur stor andel tjänster som är möjliga att förbehålla 

för arbetsfrämjande åtgärder verkar förvisso inte ha prövats. Vad som är viktigt är att åtgärden 

är proportionerlig och inte innebär ett alltför stort ingrepp i leverantörens verksamhet. 

Slutligen anser vi att bristande proportionalitet i vissa fall kan utgöra ett hinder mot 

arbetsfrämjande åtgärder. Det krävs dock att bristerna är stora då det inte enkelt går att 

avfärda en upphandling där arbetsfrämjande åtgärder ingått som en del i bestämmelserna om 

fullgörande av kontraktet. Om bedömningen görs, som av KKV, att en sådan åtgärd hindrar 

en leverantör från att organisera sin verksamhet torde hindret i sådant fall vara omfattande. 
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6.5. Olika förutsättningar för olika typer av organisationer 

6.5.1. Stora leverantörer 

Ett potentiellt problem med att använda arbetsfrämjande åtgärder i upphandlingen, som bland 

annat diskuterats i upphandlingsutredningen, är att större aktörer med mer resurser gynnas 

framför mindre aktörer främst på grund av upphandlingarnas storlek.
146

 Å ena sidan är det lätt 

att konstatera att mycket stora och omfattande upphandlingar kräver en leverantör med 

tillräckligt stora resurser för att möta behovet. Om man å andra sidan talar om medelstora 

upphandlingar, exempelvis en mindre byggentreprenad, torde större företag med stor 

omsättning anställda ha bättre förutsättningar att anställa exempelvis långtidsarbetslösa.  

 Här uppstår ett dilemma då större upphandlingar ger större utrymme att beakta 

arbetsfrämjande åtgärder samtidigt som de kräver större resurser från leverantören. Förvisso 

finns i LOU 11 kap. 12 § möjlighet för en leverantör att åberopa andra underleverantörers 

resurser. Att möjligheten finns gör det dock inte enkelt i praktiken, särskilt med tanke på att 

en sådan samprövning antagligen görs för att påvisa ekonomisk ställning och inte påverkar 

anställningssituationen. 

 Av upphandlingsutredningen framgår att SACO anser att samhällspolitiska hänsyn kan 

medföra att upphandlingen blir ännu mer invecklad och att detta påverkar småföretag 

negativt.
147

 I en rapport från Tillväxtverket framhävs att upphandlingar ska vara av sådan 

storlek att även små aktörer ska hinna förbereda anbud samt att de krav som ställs, exempelvis 

kvalifikationskrav, ska vara skäliga.
148

 Vad som kan påverka positivt för mindre företags 

tillgång till upphandlingar är en uppdelning i delkontrakt, så länge uppdelningen inte görs 

med avsikt att kringgå upphandlingsreglerna.
149

 Genom att bryta ner stora upphandlingar i 

mindre delar ökar också antalet aktörer som har kapacitet nog att komma med anbud. 

Kommissionen uttrycker att upphandlande myndigheter bör säkerställa att mindre företag har 

lika möjligheter att konkurrera om upphandlingen.
150

 Viktigt är dock att inte särbehandla 

leverantörer enbart för att de är små eller medelstora. 

 Vår slutliga åsikt är att arbetsfrämjande åtgärder som villkor vid offentlig upphandling kan 

gynna stora aktörer, men att det finns skyddsnät för att säkerställa variation bland 

anbudsgivarna. Uppdelning i delkontrakt, som förvisso bör användas med försiktighet, är ett 

tillvägagångssätt. Ett annat sätt att säkerställa att de mindre företagen faktiskt lämnar anbud är 

att förutsättningar ges att hinna förbereda sig i tid, exempelvis genom tillräckligt långa 

tidsfrister. 

6.5.2. Sociala företag och ideella föreningar 

Upphandlingsutredningen uttryckte en vilja att fler kontrakt skulle tilldelas ideella föreningar 

och sociala företag.
151

 Motiven för deras uttalande var att dessa företag har som målsättning 

att integrera människor ur olika minoritetsgrupper, eller andra människogrupper som har svårt 

att komma in i arbetslivet, i samhället. I och med denna inriktning uttrycktes i utredningen att 
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dessa organisationer har sociala hänsyn som ett ändamål med verksamheten. Enligt 

utredningen skulle det vara ett enkelt sätt att säkerställa att sociala hänsyn tillgodoses i 

upphandlingen. 

Vi instämmer med uttalandet i utredningen, att det vore ett sätt att få in sociala hänsyn och 

arbetsfrämjande åtgärder i upphandlingar. Problematiken, om upphandlande myndigheter ska 

försöka med detta, blir inte att få in sociala hänsyn i upphandlingen utan att skriva 

förfrågningsunderlag som möjliggör för denna typ av företag att lämna konkurrenskraftiga 

anbud. Av de grundläggande principerna fastställs att förfrågningsunderlaget måste vara icke-

diskriminerande och proportionerligt för de mål den upphandlande myndigheten önskar 

uppnå. Förfrågningsunderlaget måste även vara skrivet på ett allmänt sätt och vara tydligt 

med vad som avses med olika kriterier. Ska förfrågningsunderlaget författas på ett sätt som 

gynnar denna typ av företag måste den upphandlande myndigheten ändå ta med sociala 

hänsyn i förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten ska alltså ta med sociala 

hänsyn i förfrågningsunderlaget för att kunna ge sociala företag en fördel i upphandlingen för 

att de tar ett socialt ansvar. Vi ser inget självändamål med att försöka få fler ideella föreningar 

och sociala företag att delta i upphandlingar. Vi menar istället att det är viktigare att 

myndigheter blir bättre på att ta sociala hänsyn i upphandlingar.  

Det finns, som nämnts i kap. 5.10., möjlighet att ge bidrag till ideella föreningar och 

sociala företag istället för att upphandla deras tjänster. Enligt utredningen finns det ett stort 

antal krav som ska vara uppfyllda för att detta ska vara ett alternativ. De viktigaste kraven är 

att:  

 verksamheten ska bedrivas enskilt och fristående från offentlig verksamhet,  

 utan något uppdrag från det offentliga,  

 verksamheten ska inte ha vinstsyfte och  

 verksamheten ska inte få bidraget för att genomföra uppdraget utan bidraget ska 

vara för egenfinansiering.
152

  

Detta är en tänkbar lösning inom vissa områden, men i och med att det förutsätter att den 

upphandlande myndigheten inte har beställt tjänsten och inte kan styra över hur tjänsten utförs 

kan myndigheten inte heller räkna med att tjänsten finns om den är nödvändig.  

Vi anser avslutningsvis att upphandlande myndigheter bör föra diskussioner med ideella 

föreningar och sociala företag för att kunna utforma förfrågningsunderlag med väl författade 

sociala hänsyn. I övrigt anser vi inte att ideella föreningar och sociala företag ska premieras 

utöver vad som följer av utformningen av förfrågningsunderlagen. Företagen kan ge 

upphandlande myndigheter viktiga synpunkter och insikter i vilka åtgärder som behövs, men i 

upphandlingsprocessen måste även andra aktörer ha samma chans att delta. Möjligheten att 

lämna bidrag istället för att upphandla tjänster anser vi att myndigheter bör utnyttja, men med 

försiktighet så att de inte bryter mot upphandlingsreglerna. 
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6.5.3. Utländska aktörer 

Det är ett problem att det gränsöverskridande deltagandet i offentliga upphandlingar rent 

generellt är lågt.
153

 När en upphandlande myndighet även väljer att tillämpa arbetsfrämjande 

åtgärder kan det försvåra för utländska aktörer som inte tidigare har deltagit i en upphandling 

med liknande kravgrunder. Anställningsvägarna ser olika ut i olika länder och för ett företag 

som känner till sitt hemlands anställningsvägar innebär det inte nödvändigtvis att de kan 

tillämpa de kunskaperna i upphandlingslandet. Denna problematik kan medföra att färre 

utländska företag bereds möjlighet att delta i upphandlingen och konkurrensen om kontrakten 

riskerar att minska. 

 Vi menar att det är svårt att undvika, om inte oundvikligt, att utländska leverantörer 

missgynnas i offentliga upphandlingar oavsett om den upphandlande myndigheten beaktar 

sociala hänsyn eller ej. Mindre utländska leverantörer blir uppenbart missgynnade då de inte 

har någon anknytning till upphandlingslandet och inte har resurser för att etablera sig i flera 

länder. Även större aktörer lär missgynnas i de flesta upphandlingar om de inte är etablerade i 

upphandlingslandet. Större icke-etablerade leverantörer lär bli mindre missgynnade vid 

upphandlingar som enbart omfattar en leverans och inte någon produktion eller tjänst i 

upphandlingslandet. Vid alla upphandlingar där arbetet ska utföras i upphandlingslandet 

kommer dock en leverantör som inte är etablerad i landet att missgynnas på grund av att den 

kommer få kostnader för att skaffa sig en bas i landet. Detta kommer inverka på leverantören 

antingen genom minskad vinst från kontraktet eller genom ett högre pris och därigenom ett 

sämre anbud. 

6.6. Slutsatser 

I vår problemformulering utgick vi från två frågeställningar.
154

 Dessa frågeställningar var: 

”Vilka möjligheter finns idag för svenska myndigheter att beakta sociala hänsyn i form av 

arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling?” och ”Vilka motiv finns för att beakta 

sociala hänsyn i form av arbetsfrämjande åtgärder och vilka svårigheter medför de?” 

För att återknyta till den första frågan kan vi konstatera att det idag finns möjligheter att 

vidta arbetsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling. Dessa åtgärder kan vidtas som 

tilldelningskriterium, tilläggskriterium och särskilt kontraktsvillkor. Vissa förutsättningar 

föreligger för att sådana åtgärder ska vara giltiga. Förutsättningarna för att använda 

arbetsfrämjande åtgärder, oavsett när i upphandlingen de vidtas, är att de inte får gå utanför de 

EU-rättsliga principerna. Förutsättningarna för de olika skedena är dessutom som följer: 

 Kontraktsvillkor ska: 

 accepteras av leverantören, 

 vara kopplade till fullgörande av kontraktet, 

 framgå i upphandlingsdokumenten eller annonsen och 

 vara skäliga och användas konsekvent. 

  

                                                 
153

 Se grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare 

europeisk upphandlingsmarknad, KOM (2011) 15 slutlig, s. 4, fotnot 9. Där framförs att 1.6 % av offentliga 

kontrakt tilldelas en leverantör från ett annat land än upphandlingslandet. 
154

 Se kap. 1.3.1. 



36 

 

 Tilldelningskriterier ska: 

 vara kopplade till kontraktet, 

 vara objektiva och inte godtyckliga, 

 framgå tydligt i upphandlingsdokumenten och 

 inte ge den upphandlanden myndigheten obegränsad valfrihet. 

 Tilläggskriterier ska: 

 endast vara utslagsgivande mellan två annars likvärdiga leverantörer, men 

 behöver inte vara kopplade till kontraktet. 

För att återknyta till den andra frågeställningen kan konstateras att frågan om 

arbetsfrämjande åtgärder kan vara både politisk och ekonomisk. Det kan vara ekonomiska 

anledningar som ligger bakom de politiska motiven, men ibland talas det även om socialt och 

etiskt ansvar. Vissa problem och svårigheter följer sådana hänsyn, och frågor om bland annat 

proportionalitet och politik har diskuterats. Vi kommer nedan att redogöra för våra egna 

reflektioner kring motiven och svårigheterna med arbetsfrämjande åtgärder. 

6.7. Egna reflektioner 

Vår ståndpunkt är att upphandlande myndigheter oftare ska kunna vidta arbetsfrämjande 

åtgärder. EU-rätten har utvecklats och det är inte längre enbart priset som styr en 

upphandling. Sverige borde tillvarata dessa utökade möjligheter för att inte hamna bakom 

andra länder som kommit längre i utvecklingen. Som tidigare nämnts har exempelvis 

Danmark diskuterat liknande frågor sedan länge. Vi anser att Danmarks arbete med sociala 

hänsyn för att tillsätta praktik- och lärlingsplatser bör ses som en förebild.
155

  

Vad gäller frågan om politikens påverkan anser vi att det är svårt att frikoppla politiska mål 

från juridiken. Som nämnts i kap. 6.3. har bland annat SACO ställt sig kritiska till att den 

offentliga upphandlingen ska bli ett medel för social styrning i samhället. Vi instämmer inte i 

SACO:s bedömning i frågan. Vi anser att den offentliga upphandlingen aldrig kan kopplas 

ifrån politiken då politiken måste vara det som beslutar om hur samhällets resurser bäst bör 

användas. Vi menar därmed att lagstiftningen kring offentlig upphandling i största möjliga 

mån ska vara öppen och ge de politiska organen stor möjlighet att bestämma hur resurserna 

inom deras beslutsområde ska användas. Vi menar att beslut om resursanvändning ska ske av 

politiker så nära verksamheten som möjligt. Det är politikerna som har bäst möjlighet att se 

var resurser bör satsas på att tillvarata sociala hänsyn och var det inte är möjligt eller skulle ge 

mindre mervärde. Politiken ska, menar vi, besluta inriktningen och målsättningarna för de 

upphandlande myndigheterna och lagen ska vara tillräckligt öppen för att politiken ska kunna 

fatta de beslut som lämpar sig bäst i den upphandlande myndighetens verksamhet.  

Då en upphandlande myndighet väljer att använda sig av arbetsfrämjande åtgärder måste 

vissa saker beaktas.
156

 Enligt vår mening är proportionalitetsavvägningen något av det 

viktigaste att ta ställning till. Upphandlande myndigheter måste ta hänsyn till att de vid 

användande av arbetsfrämjande åtgärder kan komma att sätta finansiell press på 

leverantörerna och i många fall medföra ökade kostnader för dem. Denna ökade kostnad 

kommer att märkas på anbuden och kostnaderna för den upphandlande myndigheten kommer 
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att öka. Den upphandlande myndigheten måste, innan upphandlingen annonseras, göra en 

avvägning över hur mycket de arbetsfrämjande åtgärderna är värda. Avvägningen bör sedan 

ligga som grund för hur kravställningen utformas.  

En annan fråga som kan kopplas till proportionalitetsbedömningen är mindre företags
157

 

möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. I de fall den upphandlande myndigheten vill att 

kontraktet tilldelas en mindre, lokal, leverantör kan det bli problematiskt att använda 

arbetsfrämjande åtgärder. Större resurser medför större möjligheter att nyanställa personal 

inom ramen för ett kontrakt. Vi anser att det bästa sättet för den upphandlande myndigheten 

att möjliggöra för mindre företag att lämna konkurrenskraftiga anbud är, i de fall det går, att 

dela upp upphandlingen. Med en uppdelad upphandling där leverantörer kan lämna anbud på 

en, eller flera, delar av upphandlingen har mindre leverantörer en rimlig chans att konkurrera 

inom sitt specialområde.  

Slutligen vill vi säga något om framtiden. Vi anser att Sverige har varit väl försiktiga vid 

användandet av sociala hänsyn och arbetsfrämjande åtgärder. För framtiden anser vi att 

Sverige borde standardisera sitt använde av sociala hänsyn, och därmed indirekt också 

arbetsfrämjande åtgärder. Det ska fortsatt finnas möjligheter att beakta sociala hänsyn men det 

ska givetvis inte vara påtvingat. Ett steg i rätt riktning kan vara mer omfattande utredningar 

och att införa ett effektivt kontrollorgan. En annan åtgärd som kan underlätta användandet av 

sociala hänsyn är nationell kriterieverksamhet.
158

 

Som tidigare nämnts anser vi att Danmarks arbete med att ge arbetslösa praktik- och 

lärlingsplatser med hjälp av offentlig upphandling bör ses som en förebild. 

Socialdemokraterna gick till val bland annat med ett löfte om att ungdomar inom 90 dagar ska 

få praktik, jobb eller utbildning. Vi menar att upphandlingen kan vara ett led i att förverkliga 

detta. Till skillnad från Socialdemokraterna förespråkar vi inte en tvingande lagstiftning som 

kräver att myndigheter, landsting och kommuner iakttar arbetsfrämjande åtgärder i sina 

upphandlingar. Vi menar att med hjälp av nationella stödorgan kan arbetet med 

arbetsfrämjande åtgärder underlättas på sådant sätt att de blir lättare för myndigheter att iaktta.  

Ett nationellt stödorgan vi tror skulle kunna bistå myndigheter med god hjälp är ett organ 

som har en kriterieverksamhet, lik den som fanns på miljöstyrningsrådet. En 

kriterieverksamhet som hjälper myndigheter med redan författade formuleringar tror vi skulle 

göra myndigheter mer benägna att iaktta arbetsfrämjande åtgärder. Vi anser att denna skulle 

kunna vara en del av KKV:s verksamhet med tanke på att KKV har tillsyn över, och en 

stödjande funktion för, upphandlande myndigheter. Utformningen menar vi borde bestå i 

upphandlingsexperter samt representanter från både arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer. Deras olika bakgrund och erfarenheter menar vi skulle bidra till ett 

bredare perspektiv och flera olika infallsvinklar på arbetsfrämjande åtgärder.  
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