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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Offentlig upphandling utgör en viktig del av samhällsekonomin. Den omsätter varje år unge-

fär 550-600 miljarder varje år1. Det går att argumentera för att offentlig upphandling ska 

genomföras med största möjliga fokus på ekonomisk effektivitet vilket skapar manöverut-

rymme för ekonomisk styrka och effektivitet. Samtidigt utgör omsättandet av så stora summor 

ett effektivt verktyg2för påverkan.  

En effektiv och konkurrensutsatt upphandling säkerställer att skattebetalarna får valuta för 

pengarna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg den offentliga upphandlingen inte utgör ett 

självändamål. De offentliga köpen genomförs trots allt som ett led i att skapa det goda sam-

hället. Om de ekonomiska prioriteringarna drivs allt för långt riskerar den offentliga upp-

handlingen att utvecklas till en orsak till just de problem som det är det offentligas uppgift att 

motverka. Det kan handla om exempelvis miljöproblem eller sociala problem. 

Samtidigt kan det vara svårt att implementera hänsyn till miljö och sociala faktorer i den of-

fentliga upphandlingen. Den utveckling som skett på området har främst gällt miljöhänsyn. 

Kanske ligger förklaringen i att ”Sociala hänsyn låter sig ... inte lika lätt motiveras utifrån 

                                                             
1 SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling Sidan 22. 

2 EGT C 311/07/1989 sidan 2. 
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vetenskapliga utgångspunkter utan är, åtminstone om man bortser från de allra mest 

grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna, en fråga om politisk, moralfilosofisk eller 

religiös uppfattning”3 som Pedersen påpekat. Samtidigt har Ahlberg och Bruun påpekat ”Vi 

vill också understryka att det är minst sagt legitimt att upphandling med skattemedel beak-

tar de grundläggande värderingar som råder bland de medborgare som i sista hand finan-

sierar kalaset”4 . Även om det är oklart exakt vad Pedersen åsyftar med grundläggande 

mänskliga fri- och rättigheter är en tänkbar utgångspunkt för att avgränsa dessa FN:s dekla-

ration om de mänskliga rättigheterna. Även om utgångspunkten är att social hänsyn inom 

offentlig upphandling endast ska begränsa sig till dessa skapas därmed en grund för social 

hänsyn inom den offentliga upphandlingen. I FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna 

hittar vi bland annat följande grund5: 

Artikel 23 

1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande 

arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet 

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. 

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger ho-

nom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov 

kan kompletteras med andra medel för socialt skydd. 

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen 

Det går samtidigt att argumentera att den offentliga sektorn ska verkställa de politiska upp-

fattningarna som erhållit vårt medborgerliga förtroende för skapandet av det goda samhället.  

Även om det offentliga inte ska vara de politiska partiernas förlängda arm så finns det sam-

hällsproblem där det föreligger en stark konsensus om att det utgör problem som måste mot-

verkas. Exempel på samhällsproblem som de flesta politiker förmodligen anser måste åtgär-

das är arbetslöshet, bidragsberoende och diskriminering.  

                                                             
3 Pedersen Kristian, Upphandlingens grunder, 2 u, Jure Förlag, Stockholm, 2011, sidan 139(cit Pedersen). 

4 Ahlberg Kerstin & Bruun Niklas, Upphandling och arbete i EU, Sieps 2010:3, april 2010, sidan 8 (cit 

Ahlberg & Bruun). 

5 FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna artikel 23. 
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1.2 AVGRÄNSNING OCH SYFTE  
Offentlig upphandling är såväl inom svensk rätt som inom europeisk rätt uppdelade i den 

klassiska sektorn och försörjningssektorn. Jag har vid skrivandet av denna uppsats valt att 

begränsa mig till den klassiska sektorn. Den frågeställning som jag valt är: Kan offentlig upp-

handling användas som ett verktyg för en integrerande arbetsmarknad med goda villkor? 

1.3 METOD 
Den här uppsatsen har skrivits med användandet av rättsdogmatisk metod. Det innebär givet-

vis att samtliga rättskällor såsom nationella lagar och förordningar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin har använts om än i varierande utsträckning. 

 

Allt sedan Sverige gick med i EU utgör även EU: s fördrag och direktiv svensk rätt. Förarbe-

ten har inte samma centrala roll inom EU som i Sverige men de grönböcker och de i direkti-

ven inledande beaktandesatser som är det närmaste EU kommer har givetvis använts. Den 

rättspraxis som fyller en central funktion inom EU-rätten har också utgjort en självklar källa. 

Och ej att förglömma – så har de allmänna rättsprinciperna beaktas.  

I dagsläget förbereds än utveckling av den offentliga upphandlingsrätten genom att ett förslag 

till nya EU-direktiv har tagits fram. Även detta förslag har använts vid skrivandet av denna 

uppsats.  

Uppsatsen behandlar till viss del förfaranden som ännu inte genomförts i Sverige men väl i 

flera andra europeiska länder. Av denna orsak har en utblick gjorts mot andra EU länders rätt 

framförallt vårt grannland i öster. Här utgör givetvis språkkunskaper och ovana av användan-

det av andra länders rättsdatabaser en nackdel. Jag har dock gjort bedömningen att dessa 

nackdelar uppvägs av vad dessa utblickar i Europa tillför.  

2 GRUNDLÄGGANDE REGLER OCH PRINCIPER 
En upphandling börjar med behovsanalys. Hur ska det offentliga på bästa sätt genomföra sitt 

uppdrag gentemot medborgarna? Ett beslut att till exempel ge alla medborgare över en viss 

ålder ett visst antal hemtjänsttimmar i veckan kan innebära social hänsyn dels gentemot med-

borgarna som erhåller hemtjänsten men det innebär förmodligen också att ett antal arbetstill-

fällen skapas.  
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Den svenska lagstiftningen har följt försiktighetsprincipen6 gällande social hänsyn. Något som 

bland annat märks genom att den portalparagraf som införts gällande social hänsyn inom of-

fentlig upphandling endast är en målsättningsparagraf7 med förbehåll: 

Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upp-

handling om upphandlingens art motiverar detta.  

Användandet av offentlig upphandling som verktyg för integrering på arbetsmarknaden tas 

upp i en av upphandlingsdirektivets beaktandesatser8: 

”Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är förenliga med detta direktiv om de inte är direkt 

eller indirekt diskriminerande och om de anges i meddelandet om upphandling eller i förfråg-

ningsunderlaget. Villkoren kan till exempel syfta till att främja yrkesutbildning på arbetsplat-

sen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmark-

naden, bekämpa arbetslöshet eller skydda miljön. Som exempel kan nämnas skyldighet att i 

samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra ut-

bildning för arbetslösa eller ungdomar, att följa bestämmelserna i grundläggande ILO-kon-

ventioner (International Labour Organisation) om dessa inte har införlivats med den nationella 

lagstiftningen eller att anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs 

enligt den nationella lagstiftningen.” 

Frågan är om det innebär att de andra metoder inte är tillämpbara? Eftersom att visa krav i 

samband med kvalificeringsfasen är obligatoriska så är svaret anser jag att svaret är nej. 

2.1 ALLMÄNNA RÄTTSPRINCIPER OCH PRIMÄRRÄTT  
I FEU fastställs att ”Unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens väl-

färd.”9bland de övriga unionsmålen kan nämnas ” erbjuda sina medborgare ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer ga-

ranteras ”10 samt ” Unionen ska upprätta en inre marknad”11. Dessa mål samt de övriga 

                                                             
6 Ahlberg & Bruun sidan 10.  

7 Lagen (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling1 kap 9a §  (cit LOU). 

8 Europarlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden 

vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster beaktandesats 33(cit 

Upphandlingsdirektivet). 

9 Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) artikel 3 punkt 1(cit FEU). 

10 FEU artikel 3 punkt 2. 
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målen som stadgas i artikel 3 utgör grunden för EU:s befogenheter avseende lagstiftning. 

Unionen ska bara handla inom ramen för de mål artikel 3 fastställer12. Enligt etablerade EU-

domstolspraxis så gäller primärrättens grundläggande fördragsreglerna i synnerhet den om 

icke-diskriminering på grund av nationalitet även vid upphandlingar som inte omfattas av 

direktiven13. Detta förutsätter dock att det är frågan om en upphandling som anses vara av 

gränsöverskridande intresse14.  

Förutom primärrätten finns även de allmänna rättsprinciperna som är centrala inom EU-rätten. 

De har växt fram ur ett behov att skapa en fungerande EU-rätt utifrån knappa och ofullstän-

diga fördragsregler15. I den kontinentaleuropeiska traditionen tillmäts dessutom allmänna 

rättsprinciper betydligt större betydelse än i den nordiska rätten som i betydligt större ut-

sträckning har en rättspositivistisk tradition. Domstolens agerande har växt fram ur ”the Rule 

of law” som lyder ”Europeiska unionens domstol ska bestå av domstolen, tribunalen och spe-

cialdomstolar. Den ska säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördra-

gen”16. Det faktum att de allmänna rättsprinciperna växt fram genom domstolens arbete och 

inte genom den gängse lagstiftningsprocessen ger de givetvis en något oklar roll. Domstolen 

har dock låtit de allmänna rättsprinciperna gå före direktiv när dessa två varit oförenliga17. 

Principerna har härletts dels från fördragen dels från medlemsstaternas gemensamma rätts-

traditioner18. Även folkrättsliga principer och internationella överenskommelser som Europa-

konventionen och Wienkonventionen om traktaträtten har haft betydelse för skapandet av de 

allmänna rättsprinciperna19. Principerna innehåller grundläggande värderingar och är bin-

dande för EU och dess institutioner samt inom EU:s kompetensområde för medlemsstater och 

                                                                                                                                                                                              
11 FEU artikel 3 punkt 3. 

12 FEU artikel 5 punkt 2. 

13 Se Teleaustriamålet kapitel 2.2.1. 

14 Se Teleaustriamålet kapitel 2.2.1 samt Veestergaard kapitel 3.1.2 se även Hettne, Jörgen, LEGAL 
ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF IMPOSING REQUIREMENTS IN PUBLIC PROCUREMENT THAT GO 
BEYOND THE REQUIREMENTS OF EU LAW (2012-04-09) sidan 7. 

15 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders Europarättens grunder, 4:1 u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010 s 
105(cit Bernitz& Kjellgren). 

16 FEU artikel 19 punkt 1. 

17 Bernitz & Kjellgren sidan 105. 

18 Bernitz& Kjellgren sidan 106. 

19 Bernitz & Kjellgren , A st. 
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individer20. De allmänna rättsprinciperna används såväl som tolkningsverktyg som utfyllnad 

av lagen21. De allmänna rättsprinciper som kan härledas ur fördraget är legalitets- lojalitets- 

likabehandlings- subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna22. Därutöver kan i samman-

hanget nämnas icke-diskriminerings- öppenhets- principerna och slutligen principen om öm-

sesidigt erkännande23. 

2.2.1 TELEAUSTRIA 

En upphandling gällande tillverkning och publicering av tryckta och digitala abonnentför-

teckningar för telefoni omfattades inte av direktivet bland annat på grund av att det var frågan 

om en tjänstekoncession24. Domstolen påpekade dock att även om direktivet inte var tillämp-

ligt så var ”fördragets grundläggande regler i allmänhet och principen om förbud mot 

diskriminering på grund av nationalitet i synnerhet”25 tillämpligt. Vilket innebär ”att det 

finns en skyldighet att lämna insyn”26 så att potentiella anbudsgivare garanteras att tjänste-

marknaden är öppen för konkurrens och att kontroll av upphandlingen kan ske opar-

tiskt27.  

2.2 GENERELLA REGLER 

2.2.1 KOPPLING TILL KONTRAKTSFÖREMÅLET 

De krav som ställs i samband med upphandlingen oavsett om det handlar om kontraktsvillkor 

eller tilldelningskriterier måste enligt rättspraxis vara kopplade till kontraktsföremålet28. Men 

i det fall där principen om kravet på koppling till kontraktsföremålet fastställdes gällde det ett 

krav som inte var kopplat till lagstiftning och där kravet påverkade hela leverantörens pro-

duktion samtidigt som det var frågan om ett krav som var möjligt att begränsa endast till den 

av kunden efterfrågade volymen. Frågan är vad som gäller när det är frågan om krav som inte 

kan begränsas till produktionen av den upphandlade varan? Detta försvårar givetvis ställandet 

                                                             
20 Bernitz& Kjellgren, A st. 

21 Bernitz& Kjellgren, A st. 

22 Bernitz& Kjellgren, A st. 

23 Pedersen s 34-35. 

24 Teleaustria punkt 58 strecksats 2. 

25 A.a punkt 60. 

26 A.a punkt 61. 

27 A.a punkt 62. 

28 Se avsnitt 2.2.2 EVN Wienstrom. 
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av krav i synnerhet när det gäller varuinköp. Frågan är hur den produktion som en viss inkö-

pare köper ska skiljas från annan produktion? Och om tillexempel 50 % av produktionen köps 

av inköpare som var och en för sig ställer samma sociala krav men ingen av dem köper mer 

än 5 % av produktionen. Hur säkerställs det då att leverantörens produktion endast till 5 % 

uppfyller de sociala villkoren och att samma dokumentation gällande detta används gentemot 

flera olika köpare? Men samtidigt skulle krav som går utanför kontraktsföremålet kunna ses 

som ett brott mot likabehandlingsprincipen. Det är å andra sidan frivilligt för leverantörer att 

ingå kontrakt med offentliga aktörer. Precis som på den privata marknaden kan leverantören 

väga för- och nackdelar mot varandra, underkasta sig vissa sociala krav eller välja att avstå 

från kontraktet.  

Sociala krav kan delas in i krav som innebär en aktiv kravställning och kontroll att leverantö-

ren följer gällande lagar och krav som inte är kopplade till lagstiftning. Det finns områden där 

upphandlingsrätten redan används för motverkande brottslighet29. Dessa regler tar visserligen 

sikte på att hålla redan dömda från den offentliga upphandlingen. Kan det då inte vara rimligt 

att använda offentlig upphandling som ett verktyg för säkerställande att leverantörer lever upp 

till lagstadgade krav? Men det kan innebära att kravet går utanför kontraktsföremålet. Exem-

pelvis kan en jämställdhetsplan inte begränsas till viss del av produktionen. Framställandet av 

krav som härstammar från lagstiftning kan initialt framstå som problemfri. Men vissa lagar 

härstammar från nationella politiska beslut. Det föreligger också skillnader i hur direktiven 

har implementerats i olika länder och delar av direktiven är frivilliga att implementera. Här 

kan det med andra ord finnas en risk att kraven blir diskriminerande om de inte är frågan om 

EU-förordningar alternativt härstammar från direktiv som är så tydligt formulerade att de inte 

kan föreligga någon reell skillnad mellan de nationella lagstiftningarna.  

2.2.2 EVN WIENSTROM 

Vid upphandling av el ställdes det som krav att elen skulle komma från förnyelsebara källor. 

Upphandlingen genomfördes med två tilldelningskriterier. Dessa var pris samt produktion 

över den efterfrågade volymen av el från förnyelsebara källor. Upphandlaren förklarade sig 

vara medveten om svårigheterna att hålla isär el producerad med olika metoder. Som krav 

ställdes även uppvisande av dokumentation att anbudsgivaren under de senaste 2 åren 

och/eller de följande två åren hade/avsåg köpa eller producera förnyelsebar el åtminstone i 

den volym som upphandlaren efterfrågade. EU-domstolen fastställde att det inte var godtag-

                                                             
29 Se avsnitt 3.3. 
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bart att en upphandlare gav uttryck för att vissa krav inte var kontrollerbara och att 

kontroll därför inte skulle ske. Vilket innebar ett brott mot kraven på öppenhet och objekti-

vitet? EU-domstolen fann vidare att den ospecificerade leveranstidpunkten bröt mot insyns- 

och likabehandlingsprincipen. Det faktum att kriteriet inte nödvändigtvis medförde en ökad 

produktion av el från förnyelsebara källor innebar inte att kriteriet skulle underkännas.  Däre-

mot underkändes poängtilldelning avseende endast produktion överstigande den efterfrågade 

mängden underkändes på grund av avsaknad av samband med kontraktsföremålet samt 

att krav på leveranssäkerhet inte kan utformas som krav på överkapacitet. EU-domstolen slog 

även fast att en myndighet är skyldig att avbryta upphandlingen när den inser att ett kriterium 

som använts vid upphandlingen är olagligt. 

2.3 MÄRKEN 
Privatpersoner som vill handla socialt ansvarsfullt kan till viss del förlita sig på social märk-

ning som exempelvis Fairtrade. Vid offentlig upphandling är det inte riktigt lika enkelt. I 

dagsläget regleras endast användandet av miljömärken i lagen. Rimligtvis gäller dock samma 

regler för sociala märken som miljömärken. I det liggande direktivförslaget regleras använ-

dandet av de bägge i samma beaktandesats och artikel. Eftersom att endast lämpliga30 villkor 

får ställas kan det riskera att innebära att många märken faller bort på grund av att de krav 

som de står för ses som allt för långtgående. Samtidigt behöver inte alla krav som ställs vara 

utformade som en del av den tekniska specifikationen utan det kan även handla om utföran-

devillkor31. 

I direktivförslaget ställs även kravet att likvärdiga märken ska godtas, därmed ställs väldigt 

höga krav på kännedom om de olika märken som finns hos upphandlaren32. I såväl gällande 

lag som i direktivförslaget krävs att upphandlaren godtar annan teknisk bevisning för att fö-

retaget lever upp de kriterier som märket står för. Dessutom måste upphandlaren enligt praxis 

upplysa om kriterierna33 Därmed uppstår situationen att de företag som innehar märket själva 

bär kostnaden för kontrollen av villkoren. De företag som inte innehar märket får visserligen 

                                                             
30 Upphandlingsdirektivet Artikel 23 punkt 6 samt Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV om offentlig upphandling /*KOM/2011/0896 slutlig – 2011/0438 (COD)*/  Artikel 41 punkt 

a(cit direktivförslaget).  

31 Holländskt kaffe kapitel 2.3.1 

32 Direktivförslaget Artikel 41 punkt 1. 

33 HOLLÄNDSKT KAFFE SE KAPITEL 2.3.1. 
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förmodligen kostnader för att tillhandahålla bevis att de uppfyller kriterierna, men i de fallen 

kommer även upphandlaren att ta vissa kostnader för kontrollen. Det kan också utgöra ett 

problem för upphandlaren att utforma kraven på dokumentation så att kontrollen verkligen 

genomförs på ett effektivt och godtagbart sätt. Nackdelen med regelverket är att det väsentli-

gen försvårar för upphandlare att ställa sociala krav särskilt när det gäller varor från länder 

utanför EU. Samtidigt har detta problem till viss del skapats av den flora av märken som finns 

för miljö/sociala krav. Etableringsgraden för de olika märkena varierar i EU:s medlemsländer. 

Tillåtandet av användandet av märken på annat sätt skulle förmodligen påverka den fria rör-

ligheten negativt. Samtidigt vore det önskvärt att det fanns ett hanterbart sätt att kontrollera 

exempelvis efterlevnad av sociala villkor utanför EU. Här anser jag att någon form av gemen-

samt EU-märke kan utgöra en rimlig lösning.  

2.3.1 HOLLÄNDSKT KAFFE 

I samband med upphandling av hyra av dryckesautomater och inköp av varor till dessa ställ-

des gällande vissa av varorna krav på viss märkning. För vissa varor användes ett visst märke 

som krav, för andra som tilldelningskriterium. Det uppgavs också att varor som uppfyllde 

motsvarande/jämförbara kriterier som de nämnda skulle godtas. Domstolen fann att det vis-

serligen är tillåtet att godta en viss märkning som bevis på att en anbudsgivare uppfyller vissa 

villkor. Men det är inte godtagbart att utpeka ett visst märke utan att informera om de under-

liggande kriterierna för märket. Domstolen konstaterade vidare att vissa av kriterierna inte 

fick ingå i en teknisk specifikation men väl kunde ställas som kontraktsvillkor. Domstolen 

fann vidare att visa villkor hänförde till leverantörens kapacitet på ett sätt som överskred vilka 

kapacitetsvillkor som får ställas. 

3. METODER FÖR SOCIAL HÄNSYN  
Konkurrensverket har anfört att det finns tre metoder att tillämpa social hänsyn i samband 

med offentlig upphandling34: 

*Krav att leverantören lever upp till kvalificeringskraven 

*Kriterier som används för att avgöra vilket anbud som är det mest fördelaktiga35. 

                                                             
34 Charlotta Frenander och Sofia Råsmar, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig 

upphandling, Konkurrensverket, juni 2011, s. 10. 

35 LOU 12 kap 1 § 1 p och 2 st. 
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*Särskilda villkor för fullgörandet av kontraktet36. 

För användandet av offentlig upphandling som verktyg för att motverka arbetslöshet anser jag 

att tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor är de direkt användbara metoderna. 

Kvalificeringskraven är möjligtvis användbara på ett mer övergripande plan. Upphandlingsdi-

rektivet utpekar dock endast kontraktsvillkor som möjlig metod för social hänsyn Villkor för 

fullgörande av kontraktet37: 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under 

förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om 

upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får bland annat omfatta sociala hänsyn 

och miljöhänsyn. 

3.1 KONTRAKTSVILLKOR 
Upphandlaren har stor valfrihet att ställa kvalificeringskrav gällande leverantörens ekono-

miska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet38. Som tidigare nämnts medger 

upphandlingsdirektivet att sociala och miljömässiga krav ställs i samband med upphand-

lingen. Men vissa krav av social karaktär specialregleras så att om upphandlaren informerar 

om arbetarskydd och arbetsvillkor ”skall den begära att anbudssökande eller anbudsgivare 

bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om sådana villkor vid utformningen av 

anbudet”39. Frågan är vad det innebär att ta hänsyn till bestämmelserna? Ska det tolkas som 

att parten ska efterleva villkoren? Eller räcker det att erbjuda ”motsvarande” villkor?  

När det gäller krav som utgår från lagstiftning kan det givetvis framstå som en rimlig ut-

gångspunkt att de företag som väljer att bli anbudsgivare också sätter sig in i relevant lagstift-

ning. Men EU-domstolen har underkänt metoden att hänvisa till lagen om offentlig upphand-

ling40. Men samtidigt har EU-domstolen uttryck att det räcker att hänvisa till lagen när det 

gäller kvalificeringskrav som härstammar från nationell lagstiftning. Här kan det givetvis vara 

avgörande vilken typ av lagstiftning det är frågan om. Jag anser att det är en viss skillnad 

mellan att kräva att en potentiell leverantör redan på anbudsstadiet sätter sig in i lagen om 

                                                             
36 LOU 6 kap 13 §. 

37 Upphandlingsdirektivet artikel 26.  

38 LOU 11 kap 2 §. 

39 LOU 6 kap 12 §. 

40Se 3.2.1  RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS OCH DÉPARTEMENT DU NORD. 
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offentlig upphandling och att kräva att en leverantör som erhåller ett kontrakt sätter sig in i 

och efterlever arbetsrättslig lagstiftning. Men för att kunna lämna ett anbud krävs kunskap om 

de lagar som måste efterlevas. Här borde arbetsmiljöverkets serviceskyldighet41 komma in. 

Även om den är begränsad så borde den rimligtvis omfatta rådgivning som är tillräcklig för att 

ge den information som anbudslämnare/givare behöver för att utforma ett anbud och sedan 

genomföra det. Därmed anser jag att upphandlaren genom att hänvisa till arbetsmiljöverket 

kan anses ha uppfyllt sin upplysningsplikt gentemot anbudslämnare/givare. Men i Sverige är 

arbetsskydd/villkor till stor del avtalsreglerad. Här uppstår frågeställningen: kan upphandlaren 

kräva att en anbudsgivare/lämnare tecknar kollektivavtal42? 

3.1.2 ÖVRIGA KONTRAKTSVILLKOR 
Upphandlaren kan dock ställa andra krav av social karaktär till exempel har krav på anställ-

ning av långtidsarbetslösa godkänts som kontraktsvillkor av EU-domstolen43. I Beentjesmålet 

prövades dock aldrig kravet att de långtidsarbetslösa skulle vara registrerade vid en viss lokal 

förmedling. Kommissionen har här yttrat att en garanti att tillhandahålla arbetskraft tillgänglig 

för anställning eventuellt skulle kunna göra att den konkurrensfördel som lokala företag 

eventuellt har genom kännedom om den lokala arbetsmarknaden skulle uppvägas44. Med 

beaktande att det i Sverige endast finns en arbetsförmedling och att vara inskriven där är ett 

grundläggande krav för de ersättningar som arbetslösa kan erhålla är det frågan om ett krav på 

att anlita arbetsförmedlingen verkligen skulle vara konkurrensnaturaliserande? Leverantörer 

från andra länder skulle riskera att vara hänvisade till den del av arbetslösa som arbetsför-

medlingen valde att ställa till förfogande. En lokal leverantör skulle kunna använda sig av sitt 

lokala kontaktnät och därmed kunna välja inte bara från det utbud som arbetsförmedlingen 

tillhandahåller. Även principen om den fria rörligheten torde enligt min bedömning sätta käp-

par i hjulet för krav på rekrytering från en nationell arbetsförmedling. Kravet borde bryta mot 

principen om fri rörlighet för människor på samma sätt som när kravet på anlitandet av en 

nationell varuleverantör bryter mot principen om fri rörlighet för varor45. I de mål46 där EU-

                                                             
41 Förvaltningslagen (1986:223) § 4. 

42 Denna fråga behandlas i kapitel 4. 

43 Se avsnitt 3.1.1. 

44 EGT C 311/07/1989 sidan 7. 

45 Se Veestergaard kapitel 3.1.2. 

46 Se 3.1.1 Beentjes och 3.2.1 Région Nord-Pas-de-Calais och Département du Nord. 
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domstolen har prövat upphandlingar som innefattat åtgärder mot arbetslöshet har EU-dom-

stolen visserligen påpekat att sådana krav/kriterier kan innebära ett brott mot den fria rörlig-

heten men valt att inte pröva om de gör så. Kanske har EU-domstolen valt att agera med för-

siktighet i frågan då en allt för strikt tillämpning skulle kunna medföra att offentliga aktörer 

skulle välja att arrangera verksamhet i egen regi istället för att genomföra offentliga upphand-

lingar. 

Att kräva att långtidsarbetslösa anställs för fullgörandet av ett kontrakt kan givetvis framstå 

som en effektiv metod för att bekämpa arbetslöshet. Men här uppstår dels frågan om detta 

förenligt med likabehandlingsprincipen eftersom att företag som har behov av att anställa 

personal om de erhåller kontraktet lättare kan uppfylla villkoret än de företag som är i behov 

av att erhålla kontrakt för att kunna slippa säga upp personal på grund av arbetsbrist. Även för 

företag med liggande varsel och kanske även LAS-lista kan kravet på nyanställningar vara 

omöjligt att uppfylla. En annan fråga är vad blir de långsiktiga konsekvenserna av den här 

typen av krav? Jag anser att det finns en risk att företag börjar anpassa sig till den här typen av 

krav genom ökning av antalet visstidsanställda. En alternativ metod skulle kunna vara att 

kräva att företaget vid eventuella nyanställningar rekryterar från gruppen långtidsarbetslösa. 

Samtidigt skulle även detta kunna innebära ett brott mot likabehandlingsprincipen eftersom att 

de företag som redan har arbetskraft förmodligen fritt rekryterat denna samtidigt som de fö-

retag som har behov av att rekrytera skulle ställas inför kravet att genomföra en ytterst be-

gränsad rekrytering. Frågan är också vad som händer om det inom den utpekade gruppen inte 

finns personer med den kompetens som företaget behöver? 

Krav på att anställa långtidsarbetslösa eller andra grupper med en svag ställning på arbets-

marknaden påverkar inte hur många arbetstillfällen som uppstår med anledning av kontraktet. 

Det kan däremot krav på att anbudet inte får baseras på de arbetare som genomför kontraktet 

tvingas till ett orimligt arbetstempo. Staden Angers i Frankrike bestämde sig för att avvisa 

anbud som baserade sig på ett orimligt arbetstempo för arbetarna genom att klassa det som 

onormalt lågt47. Denna metod förutsätter givetvis att upphandlaren på något sätt skapar sig en 

uppfattning om hur mycket personal som behövs för att kunna utföra en viss arbetsuppgift i 

ett rimligt tempo. Ett verktyg för att göra detta kan vara att upphandlaren använder sig av ett 

kontrollbud vilket innebär att upphandlaren räknar ut hur mycket det skulle kosta att genom-

                                                             
47 Socialt ansvarsfull upphandling en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling SEK (2010) 1258 

sidan 41(cit Kommissionens upphandingsguide). 
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föra tjänsten i egen regi. Denna metod har använts i Danmark och när en leverantörs anbud 

baserade sig på att ett städkontrakt skulle genomföras med 12 % kortare nedlagd arbetstid 

avvisades de då kommunen ansåg att antingen städarnas arbetsvillkor eller städnings kvalité 

skulle bli lidande. Detta godkändes senare av domstol48. Samtidigt är det inte säkert att upp-

handlaren har utgått från samma arbetsmetoder som anbudslämnaren. Om anbudslämnaren 

exempelvis har baserat sitt anbud på användandet av teknisk utrustning som upphandlaren 

inte utgått ifrån vid utformandet av kontrollbudet kan anbudet framstå som att det baseras på 

orimliga arbetsvillkor fast arbetsvillkoren i realiteten är bättre än dem upphandlaren utgått 

ifrån. Detta regleras dock eftersom att upphandlaren i såväl det gällande direktivet som direkt-

förslaget är skyldig att ge anbudsgivaren en möjlighet att förklara sig49 innan ett anbud avvi-

sas som onormalt lågt.  

Upphandlaren har redan en skyldighet att kontrollera onormalt låga anbud50 men har samtidigt 

ingen skyldighet att använda sig av kontrollbud. I dagsläget finns det dock inga riktlinjer för 

när ett anbud ska anses som onormalt lågt detta utgör till viss del ett problem som direktivför-

slaget försöker lösa åtminstone avseende upphandlingar där det inkommit minst 5 anbud51. 

Detta kan givetvis innebära en extra arbetsbörda för upphandlaren. I branscher med hård kon-

kurrens där arbetsvillkoren ofta får ge vika kan effektiviteten av förslaget diskuteras. Men 

eftersom att upphandlaren även kan kräva förklaring till ett bud upphandlaren finner onormalt 

lågt utgör regeln inget hinder för en kontroll.  

3.1.1 BEENTJES  
Ett bolag som förlorat upphandlingen av en byggentreprenad med hänvisning till att de dels 

ansågs sakna tillräcklig erfarenhet dels till att det förelåg tveksamheter om bolaget kunde upp-

fylla kravet på att anställa långtidsarbetslösa överklagade beslutet. Med anledning av denna 

överklagan ställde den holländska domstolen tre frågor till EU-domstolen. 

Dels om den part som genomfört upphandlingen var en sådan juridisk person som omfattades 

av regelverket för offentlig upphandling vilket EU-domstolen fastställde att den var.  

                                                             
48 Ahlberg & Bruun, sidan 69. 

49 Upphandlingsdirektivet artikel 55 p 1 samt direktivförslaget artikel 69 p 1-2. 

50 Upphandlingsdirektivet artikel 55. 

51 Direktivförslaget artikel 69 p 1.  
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Dels om en part som förlorat en upphandling kunde hänvisa till direktivet även om den nat-

ionella lagstiftningen gav upphandlande enheter större möjligheter än direktivet att neka kon-

trakt. Denna fråga besvarades av EU-domstolen med att direktivet hade direkt effekt och 

kunde göras gällande av part i nationell domstol. 

Slutligen efterfrågades besked om direktivet tillåter en part nekades kontrakt på grund av att: 

 1. Parten saknar relevant erfarenhet. 

2. Parten inte framstår som bäst lämpad att genomföra kontraktet enligt kontraktstilldelaren.  

3. Parten anses oförmögen att anställa långtidsarbetslösa personer. 

Dessutom efterfrågades besked om förhandsbesked krävdes vid användandet av sådana krite-

rier/villkor. 

EU-domstolen fann att krav på erfarenhet kunde utgöra ett kvalificeringskrav samt att ett så-

dant kvalificeringskrav inte behövde annonseras om det härstammade från nationell lagstift-

ning som omnämndes i annonseringen. EU-domstolen fann vidare att ett kontrakt kunde till-

delas ”den bäst lämpade” förutsatt att kriterierna för att utse ”bäst lämpade” sammanstämmer 

med de kriterier som enligt direktivet kan användas för att fastställa ”ekonomiskt mest fördel-

aktiga” anbud. EU-domstolen fastställde att sådana kriterier måste annonseras. Slutligen fann 

EU-domstolen att kravet på anställning av långtidsarbetslösa var förenligt med direktivet för-

utsatt att de var utformat så att de vara sig utgjorde direkt eller indirekt diskriminering. Slutli-

gen fann EU-domstolen att ett sådant kontraktsvillkor måste annonseras. 

3.1.2 VEESTERGAARD 

Vid en upphandling under då gällande tröskelvärde hade ett allmännyttigt bostadsbolag ställt 

som utförandekrav att visst byggmaterial skulle införskaffas från en viss dansk leverantör. 

Veestergaard vann upphandling och genomförde kontraktet. Vid kontraktsundertecknandet 

gjorde han ett förbehåll eftersom att hans anbud baserat sig på användandet av tyskt material 

som var billigare. När bostadsbolaget vägrade betala merkostnaden vände sig Veestergard till 

nationell domstol som vände sig till EU-domstolen. Frågeställningen var om det var möjligt 

att i en upphandling som understeg tröskelvärdet hänvisa till nationella varor utan tillägget 

”eller likvärdigt”. I ett motiverat beslut fann domstolen att även om upphandlingen föll utan-

för upphandlingsdirektivet så reglerades den ändå av fördragets grundläggande regler. Vilket 
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innebär att det inte är tillåtet att utpeka en viss leverantör utan att även påtala att likvärdiga 

varor godtas samt att godta användandet av dessa varor. 

3.2 TILLDELNINGSKRITERIER SOM METOD FÖR SOCIAL HÄNSYN 
Användandet av tilldelningskriterier är den förmodligen mest komplicerade metoden för an-

vändandet av social hänsyn i samband med upphandling. Visserligen påtalas möjligheten att 

använda social hänsyn som tilldelningskriterium i en av de beaktandesatser som föregår di-

rektivet52:  

Det är enligt samma villkor som en upphandlande myndighet får använda kriterier som syftar 

till att tillgodose sociala krav som bland annat tillgodoser behov - fastställda i specifikation-

erna för upphandlingen - hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper, till vilka förmånsta-

garna/användarna av de byggentreprenader, varor och tjänster som är föremål för upphand-

lingen hör. 

Min bedömning är att de tilldelningsgrunder som omnämns i denna beaktandesats visserligen 

kan användas till social hänsyn i bemärkelsen att exempelvis belöna tillgänglighet för funkt-

ionshindrade till varor och tjänster som det offentliga upphandlar. Samtidigt är den här for-

men av social hänsyn precis som de flesta former av social hänsyn svår att sätta en prislapp 

på. Samtidigt genomförs vissa offentliga upphandlingar just i syfte att tillhandahålla vissa 

varor och tjänster för exempelvis funktionshindrade eller äldre. Därmed kan kravet på till-

gänglighet ses som en grundförutsättning för att upphandlingen överhuvudtaget genomförs. 

Men vad gäller avseende tilldelningskriterier som är kopplade till arbetsmarknaden? Frågan är 

om det innebär att det finns en inbyggd motstridighet i EU-rätten gällande tilldelningskriteri-

erna och dess användning? Enligt såväl det gällande direktivet som det föreslagna är endast 

två tilldelningsgrunder tillåtna dels lägsta pris53 samt ekonomiskt mest fördelaktiga54.  

Kommissionen har i ett yttrande anfört att tilldelningskriterier måste vara av kopplad till upp-

handlarens ekonomiska ställning55. Samtidigt stadgar såväl det gällande direktivet som 

                                                             
52 Upphandlingsdirektivet beaktandesats 46 4 stycket 3 meningen. 

53 Upphandlingsdirektivet artikel 53 punkt 1 b samt LOU 12 kap 1 § 2 punkten samt direktivförslaget artikel 66 

 punkt 1 b. 

54 Upphandlingsdirektivet artikel 53 punkt 1 a samt LOU 12 kap 1 § 1 punkten  samt direktivförslaget artikel 66 

punkt 1 a. 

55 EGT C 311/07/1989 punkt 48. 
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direktivförslaget möjligheten att kriterier som används vid upphandlingen inte kan viktas ska 

anges i fallande prioriteringsordning. Men om principen är att tilldelningskriterier ska har ett 

ekonomiskt värde borde det vara möjligt att räkna fram det ekonomiska värdet och därmed 

kriteriets betydelse. Samtidigt omnämns användandet av kriterier där det är ytterst tveksamt 

om det går att räkna fram ett ekonomiskt värde för upphandlaren i såväl det gällande direkti-

vet56 som i direktivförslaget57: 

… För att bättre integrera sociala hänsyn i offentlig upphandling kan upphandlande myn-

digheter även tillåtas att ta med dem i tilldelningskriterierna för de ekonomiskt mest fördel-

aktiga anbudsegenskaperna avseende arbetsvillkoren för de personer som direkt deltar i den 

berörda produktionsprocessen eller i tillhandahållandet av den berörda tjänsten. Sådana egen-

skaper får endast avse hälsoskydd för den personal som deltar i produktionsprocessen eller 

främjandet av social integration för missgynnade personer eller medlemmar i sårbara 

grupper bland de personer som fått i uppdrag att fullgöra kontraktet, inbegripet till-

gänglighet för personer med funktionshinder. Tilldelningskriterier som omfattar sådana 

egenskaper bör i alla händelser begränsas till egenskaper som har omedelbara konsekvenser 

för personalen i deras arbetsmiljö … 

Kommissionen påpekade även i sitt yttrande att det är upphandlarens ekonomi som måste 

påverkas positivt. Det räcker därmed inte med allmänna samhällsekonomiska vinster utan det 

är den upphandlande enheten/myndigheten som tilldelningskriteriet utgör en ekonomisk för-

del för. Frågan är då i vilken utsträckning det överhuvudtaget finns ett utrymme för social 

hänsyn i tilldelningskriterierna. Samtidigt är kommissionens yttrande inte bindande utan inne-

bär bara förslag hur direktiven ska tolkas och tillämpas. Gällande social hänsyn har det inte 

skett någon prövning av sociala krav som metod däremot har EU-domstolen godkänt sociala 

krav gällande anställning av långtidsarbetslösa som tillkommande kriterium. 

3.2.1 RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS OCH DÉPARTEMENT DU NORD 

Upphandlingar över tröskelvärdet gällande underhåll och reparation samt uppförande 

av gymnasieskolor hade enligt kommissionen genomförts på ett felaktigt sätt. EU-

domstolen avvisade kritiken om bristande förhandsmeddelande då förkortade tidsfris-

ter inte tillämpats. EU-domstolen fann att antalet anbudssökande begränsats på ett 

                                                             
56 Upphandlingsdirektivet beaktandesats 46 5 stycket 3 meningen. 

57 Direktivförslaget beaktandesats 41. 
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otillåtet sätt. Därtill fann EU-domstolen att det inte var tillräckligt att i annonseringen 

hänvisa till den nationella lagen för offentlig upphandling. Avseende kravet att anställa 

långtidsarbetslösa fann EU-domstolen att det kunde accepteras som upphandlingskrite-

rium förutsatt att direktivets kommunikationsregler följdes. Domstolen påpekade också 

att kriteriet måste uppfylla de grundläggande principerna i gemensamhetsrätten. Dom-

stolen prövade dock inte om kriteriet uppfyllde detta krav. 

Gällande hänvisningen till franska yrkesorganisationers yrkesbetäckningar fann dom-

stolen att det visserligen inte hindrade icke franska anbudssökande men väl gav 

franska anbudssökande en fördel i förhållande till andra anbudssökande vilket innebar 

att det var frågan om dold diskriminering. Även krav på medlemskap i fransk yrkesor-

ganisation samt kvalifikationsbevis som gick utöver direktivets uttömande fastställde 

EU-domstolen vara otillåtna. Frankrike befanns även ha underlåtit att lämna informat-

ion efter genomförda upphandlingar samt rapporter till Kommissionen. 

3.2.2 CONCORDIA BUSS 

Vid en upphandling av busstrafik hade Helsingfors eget bussbolag vunnit delar av upphand-

lingen på grund av tilldelningskriterium som de lättare kunde uppfylla än konkurrenterna ef-

tersom att de körde med bussar drivna med naturgas. Concordia kunde inte använda sådana 

bussar då de saknad tillgång till drivmedel för dessa. EU-domstolen fann att artikel 6 i För-

draget möjliggjorde ställandet av miljökrav. De fann vidare att tilldelningskriterierna varit 

objektiva och inte gett upphandlaren obegränsad valfrihet samt hade koppling till kontrakts-

föremålet och därmed kunde ingå i prövningen för ekonomiskt mest fördelaktiga bud. 

Sammanfattningsvis borde detta innebära att upphandlaren kan använda sig av exempelvis en 

frågelista rörande villkor för företagets anställda och företagets arbete gällande till exempel de 

anställdas hälsa, jämställdhet, arbetsmiljö mm, för att sedan tilldela de positiva svaren till-

äggspoäng. Det måste dock framkomma klart och tydligt vad som ger poäng58 samt att 

poängsystemet inte ger upphandlaren obegränsad valfrihet.  

3.3KVALIFICERINGSFASEN –LÄMPLIGHETSPRÖVNINGEN 
Kvalificeringsfasen innebär att upphandlaren upprättar eventuella tekniska, ekonomiska och 

yrkesmässiga krav för att leverantörens anbud överhuvudtaget ska utvärderas. En del av kvali-

ficeringsfasen är lämplighetsprövningen. Gällande upphandlingar över tröskelvärdet är lämp-

lighetsprövningen indelad i en obligatorisk del och en frivillig del. Sverige har valt att inte 

                                                             
58 Kommissionens upphandlingsguide sidan 38.  
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tillämpa reglerna om lämplighetsprövning avseende upphandlingarna under tröskelvärdena59. 

Sverige har även låtit den frivilliga delen förbli just frivillig60. Jag anser dock att det borde 

vara möjligt för den upphandlare som så önskar att tillämpa såväl den obligatoriska som fri-

villiga delen av lämplighetsprövningen. 

Den obligatoriska delen av lämplighetsprövning innebär att en leverantör ska uteslutas från 

deltagande i upphandlingen om leverantören i lagakraftvunnen dom dömts för: deltagande i 

kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt såsom de är definierade i di-

rektivet61. I det liggande direktivförslaget har de obligatoriska uteslutningsgrunderna utökats 

med terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet62. Dessutom har den 

bestickning även utökats till att omfatta korruption. I det liggande förslaget blir det även ute-

slutning obligatorisk om upphandlande myndighet får kännedom om lagakraftvunnet beslut 

om att leverantören inte erlagt skatter eller sociala utgifter i sitt etableringsland alternativt i 

det land där upphandlingen äger rum63. Att endast misskötsamhet avseende skatter och sociala 

avgifter i etableringslandet och upphandlingslandet ska beaktas är något märkligt. Frågan är 

varför inte misskötsamheten i alla EU-länder ska tas i beaktande? Här uppstår en risk att den 

fria rörligheten missbrukas för att kunna begå brott i land efter land. Men att beakta brottslig-

het i alla EU-länder skapar en ökad arbetsbörda för upphandlaren. Men kontrollen skulle 

eventuellt kunna ske genom de kontaktpunkter som alla länder ska upprätta enligt direktivför-

slaget64. Ett förfarande där alla domar avseende de aktuella brotten rapporterades till den 

dömdes etableringsland skulle kunna vara ett sätt. Problemet är att den fria rörligheten gör det 

relativt lätt att byta etableringsland vilket skulle medföra risken att kontrollen med kontakt-

punkten i etableringslandet riskerar att bli ineffektiv. Eftersom ett eventuellt byte av etable-

ringsland förmodligen innebär att en ny juridisk person skapas istället för den gamla därmed 

skulle även ett centralt EU-register bli ineffektivt.  

                                                             
59LOU 15 kap 2 § samt 10 kap 1 §. 

60 LOU 10 kap 2 §.  

61 Upphandlingsdirektivet artikel 45 punkt 1 samt LOU 10 kap 1 §. 

62 Direktivförslaget artikel 55 punkt 1d. 

63 Direktivförslaget artikel 55 punkt 2. 

64 Direktivförslaget artikel 88 punkt 3. 
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Frågan är också varför regeln har begränsats till det som myndigheten får kännedom om. Si-

tuationen kan uppstå att myndigheterna i branscher med hög konkurrens informeras av kon-

kurrenter till den aktuella anbudsgivaren samtidigt som kontrollen i branscher med bristande 

konkurrens riskerar att utebli. Samtidigt skulle kanske den administrativa bördan annars bli 

allt för omfattande.  

Lämplighetsprövningen omfattar inte endast juridiska personer utan även fysiska personer i 

företagsledande ställning. Att även fysiska personer omfattas är logiskt och förmodligen nöd-

vändigt för att regelverket ska ha någon betydelse då det är relativt enkelt att skapa nya juri-

diska personer.  

Att motverka brottslighet av den art som omfattas av den obligatoriska lämplighetsprövningen 

är givetvis viktigt för att samhället dels på ett övergripande plan dels för att i möjligaste mån 

stödja den sunda konkurrensen som är viktig för bland annat goda arbetsvillkor med socialt 

skydd. Även om förfarandet inte formellt sett utgör dubbel bestraffning så ligger det väldigt 

nära. Risken att människors återetablering påverkas negativt när möjligheterna att äga och 

driva företag eller att inneha vissa jobb spärras. Ett annat problem är att det är oklart hur länge 

den här spärren gäller. Samtidigt är det svårt att se något alternativ. Att i domarna där de här 

personerna även inkludera någon form av näringsförbud? Detta skulle dock ställa krav på 

harmoniseringen av straffrätten som förmodligen är långt borta. Dessutom skulle de negativa 

konsekvenserna gällande individens återetablering riskera att bli ännu mer omfattande än det 

nuvarande systemet.  

Det finns även uteslutningsgrunder som är frivilliga. Förutom de redan omnämnda gäller de65: 

- Vissa former av ekonomiska svårigheter  

- Brott mot yrkesutövningen  

- Underlåtenhet att lämna vissa upplysningar/lämnandet av felaktiga upplysningar 

I direktivet omnämns även dömda mot brott av yrkesetiken. Eftersom att Sverige saknar sådan 

lagstiftning är det logiskt att förfarandet inte införts i svensk rätt. Den regleringen som i di-

rektivförslaget verkar ersätta detta stadgande är torde passa den svenska lagstiftningen vä-

sentligen bättre då det hänvisar till lagstiftning inom social- arbets- och miljölagstiftning samt 

vissa internationella sociala eller miljörelaterade bestämmelser. Fördelen med detta förslag är 

                                                             
65 LOU 10 kap 2 §. 
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att det enligt min mening borde bli möjligt att exempelvis beakta brott mot diskriminerings-

lagstiftningen. Det finns föreslaget att det ska bli möjligt för anbudsgivaren att undgå av-

stängning genom vidtagandet av åtgärder och styrkande av dessa. Frågan är hur effektivt detta 

förfarande bli avseende främst fysiska personer.  

Kvalificeringsfasen kan med andra ord användas för att hålla vissa juridiska och fysiska per-

soner borta från upphandlingen. Framförallt de regler som föreslås i direktivförslaget kan på 

sikt leda till att företag och individer anser sig mer motiverade att följa gällande lagar. Det kan 

också ha den positiva effekten att den sunda konkurrensen stärks och att den osunda konkur-

rensen som baserar sig på ekonomisk brottslighet försvagas.  

3.3.1 ENTREPRENADCHEFEN 

Ett bolag meddelades i december 2008 att de inte klarat den obligatoriska kvalificeringsfasen 

vid en öppen upphandling avseende mark- och trädgårdsarbeten66. Bolagets entreprenadchef 

som även ägde 50 % av aktierna i det moderbolag som var bolagets enda ägare hade somma-

ren 2006 dömts för ekonomisk brottslighet som ägt rum mellan 1999-2003. Något som Fas-

tighetskontoret bedömde vara brott i yrkesutövningen. De övriga 50 % i moderbolaget ägdes 

av entreprenadchefens fru. Bolaget anförde i första hand att han inte var företrädare för bola-

get och inte heller hade betydande intresse eller bestämmande inflyttande. Dessutom hade 

sådan tid förflutit att det var oproportionerligt att stänga av bolaget med hänvisning till denna 

dom. Bolaget påtalade även att de genomgått kvalificeringsfasen i en annan upphandling i 

Stockholm under hösten 2008. Fastighetskontoret som genomfört den aktuella upphandlingen 

påtalade att den upphandlingen som bolaget hänvisade till hade genomförts av en annan en-

het. Samtliga instanser fann att eftersom att direktivet efterfrågar en lagakraftvunnen dom så 

ligger det i sakens natur att det uppstår ett visst tidsutrymme mellan brottsligheten och av-

stängningen den föranleder. Avstängningen fastställdes av samtliga instanser. 

4 KRAV PÅ KOLLEKTIVAVTAL 
Gällande krav som härrör från kollektivavtal kan upphandlaren inte nöja sig med att hänvisa 

till fackförbunden eller arbetsgivarorganisationerna. Problemet med den metoden är att dessa 

inte omfattas av förvaltningslagens serviceskyldighet. Därmed kan upphandlaren inte garan-

tera att alla potentiella leverantörer behandlas likadant av organisationerna.  

                                                             
66 Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 567-10 den 10:e september 2010. 
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Vid en upphandling kan det komma in anbud från företag från andra länder. Om företaget har 

för avsikt att genomföra kontraktet i Sverige med personal som kommer från samma land som 

företag blir är det frågan om utstationering. Det innebär att utstationeringsdirektivet och ut-

stationeringslagen blir aktuella.  

4.1UTSTATIONERING 
När utstationeringsdirektivet utformades var syftet att genomföra sådana harmoniseringar att 

den fria rörligheten för tjänster garanterades67. Utstationeringsdirektivet68 skulle leda till :    

 ” avskaffandet av hindren för fri rörlighet för personer och tjänster mellan medlemssta-

terna”69 samt ” Att främja tillhandahållandet av tjänster över gränserna kräver lojal konkur-

rens och åtgärder som garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekteras.”70. Dessa mål 

skulle uppnås genom att ”Den som tillhandahåller tjänsterna bör följa en "hård kärna71" av 

tydligt definierade skyddsregler, oavsett hur länge arbetstagarens utstationering varar.”72 

”Kärnrättigheterna” gäller73 bland annat lönevillkor som antingen skulle regleras genom mini-

milön eller vissa kollektivavtal. De kollektivavtalsformer som skulle vara möjliga att använda 

var allmängiltigförklarade kollektivavtal, nationellt täckande avtal ingånget av de mest repre-

sentativa arbetsmarknadsorganisationerna74och slutligen den modell som var avsedd att passa 

den i Sverige och Danmark gällande modellen där kollektivavtal gällande för alla likartade 

företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella området och det aktuella geografiska om-

rådet. Visserligen är de svenska kollektivavtalen uppdelade utifrån den struktur som direktivet 

uppger men det gäller inte alla företag utan endast de som valt att ingå kollektivavtal. EU-

domstolen har dock uttryckt att det faktum att inte alla svenska företag innehar kollektivavtal 

inte utgör något hinder för att ställa krav på efterlevnad av kollektivavtal i samband med of-

fentlig upphandling.  

                                                             
67Genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna KOM(2003) 458 s. 5. 

68 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 

samband med tillhandahållandet av tjänster (cit Utstationeringsdirektivet).  

69 Utstationeringsdirektivet skäl 1. 

70 Utstationeringsdirektivet skäl 5. 

71 Utstationeringsdirektivet artikel 3 punkt a-g. 

72 A.a. skäl 14. 

73 A.a.artikel 3 punkt a-g. 

74 SOU 1998:52 s 85 (denna modell var avsedd att passa exempelvis Italien). 
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Jag anser dock att utstationeringsdirektivets utformning utgör ett problem på så sätt att det 

visserligen godkänner användandet av kollektivavtal avseende kärnrättigheterna samtidigt 

som kollektivavtal ofta går utanför dessa. Kollektivavtal uppstår genom förhandlingar mellan 

arbetsmarknadens parter. Som alla förhandlingar innebär det givetvis ett givande och tagande. 

Men om kollektivavtalet endast skall tillämpas till viss del riskerar det att innebära att ”upp-

offringar” som gjorts för att exempelvis skapa ett bra försäkringsskydd för arbetstagare går 

förlorade. Samtidigt är kollektivavtalen rimligtvis anpassade till de olika ländernas socialför-

säkringssystem. Det innebär att ett svenskt kollektivavtal kan innehålla förmåner som är oin-

tressanta för en arbetare från ett annat land. Kollektivavtalet kan också innehålla försäkrings-

skydd i samband med tillexempel rehabilitering som är inte är intressant för den som inte är 

permanent bosatt i landet. Men att begränsa kollektivavtalen till att endast gälla de punkter 

som ingår i kärnrättigheterna skulle gissningsvis kraftigt urholka kollektivavtalens värde. En 

lösning på detta kan givetvis vara att se till att kollektivavtalen är formulerade så att försäk-

ringsskydd, avtalspensioner m.m alltid kan omvandlas till lön. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att utstationeringsdirektivet reglerar vilka sociala krav som generellt sett ska 

ställas när företag utstationerar arbetskraft oavsett vilka krav som den avtalspart som de ingått 

kontrakt med ställer. Jag anser att det inte innebär ett hinder för en avtalspart att ställa mer 

omfattande sociala krav än direktivet medger förutsatt att dessa sociala krav ställs gentemot 

samtliga anbudsgivare.  

När utstationeringsdirektivet skulle implementeras var utgångspunkten att det skulle göras på 

ett sätt som höll sig till den svenska traditionen på området75. Utredaren konstaterade också att 

social dumping dittills inte utgjort ett problem i Sverige76. Gällande de övriga punkterna som 

ingår i den ”hårda kärnan” konstaterade utredaren att de redan reglerades i lag och föreslog att 

utstationeringslagen skulle innehålla information om dessa lagar77. Hur väl 

utstationeringsdirektivet och implementeringen därav fungerade i förhållande till den svenska 

modellen sattes på prov genom ett av Sveriges förmodligen mest uppmärksammade rättsfall : 

Lavalmålet78. Med den svenska modellen åsyftas den modell som innebär att väsentliga delar 

av regleringen arbetsmarknadens villkor har överlåtits till arbetsmarknadens parter.  

                                                             
75 SOU 1998:52 sidan 9. 

76 A.a sidan 11. 

77 A.a sidan 12. 

78 Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet and Others, även ofta refererat till 

som ”Vaxholmsmålet”. 
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4.1.1 LAVALMÅLET 
Byggnadsarbetarförbundet och Elektrikerförbundet vidtog strids- och sympatiåtgärder mot 

Laval efter att Laval vägrat ingå svenskt kollektivavtal. Laval hade ingått lettiskt kollektivav-

tal och vissa av Lavals anställda var medlemmar i lettiska fackförbund men ingen var medlem 

i något svenskt fackförbund.  Laval vände sig då till AD som 22 december 2004 avslogs yr-

kandet om interimistiskt beslut79. Efter yrkande av Laval beslutade AD att begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen80. Förfrågan gällde artiklarna 1281 och 49 i EG-fördra-

get, samt direktiv 96/71/EG.  

EU-domstolen fann att artikel 12 är en generell artikel som endast ska tillämpas när ingen 

annan artikel är tillämpningsbar82. EU-domstolen fann vidare att nationell lagstiftning eller 

vissa kollektivavtal fick utvidgas till att gälla även utstationerade arbetstagare i syfte att 

skydda dessa83. Dessutom framförde EU-domstolen att artiklarna 49 och 5084 innebar att 

arbetsgivare inte får förhindras tillhandahålla tjänster. 

EU-domstolen fann att nationell lagstiftning och vissa kollektivavtal i skyddssyfte 

kunde gälla även utstationerade arbetstagare85. EU-domstolen påpekade att Sverige inte 

vidtagit några åtgärder för att skydda den nationella lönenivån som exempelvis mini-

milön eller allmängiltigförklarade kollektivavtal och att företag inte kunde åläggas att 

förhandla från fall till fall för att för att få veta vilken lön företaget måste betala86.  

EU-domstolen påpekade vidare att det föreligger ett starkt lagstöd för fackliga stridsåtgär-

der87. Men fackliga stridsåtgärder kan försvåra den fria rörligheten och därmed inskränka 

friheten88 att tillhandahålla tjänster som är en av gemenskapens grundläggande principer89. 

                                                             
79 Beslut 2004 nr 111 AD. 

80 AD beslut nr 49/05 2005-04-29. 

81 Nuvarande artikel 18 FEU. 

82 Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet and Others punkt 54.  

83 A.a punkt 57. 

84 Nuvarande artikel 56 & 57 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(cit FEUF). 

85 Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet and Others punkt 57. 

86 A.a punkt 71. 

87 Nuvarande artikel 151 i FEUF samt Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet and Others punkt 90. 

88 Case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet and Others punkt 99. 



 27 

Fackliga stridsåtgärder mot social dumping kan utgöra tvingande allmänintresse som motive-

rar i de grundläggande friheterna som garanteras av fördraget90. Men det förutsätter att finns 

preciserade och tillgängliga bestämmelser som motiverar sådant allmänintresse91. EU-domsto-

len påtalade även att de kollektivavtal som striden gällde även reglerade sådant som låg utan-

för det av direktivet reglerade området92. 

Slutpunkten för Lavalprocessen sattes den 2 december 2009 när Arbetsdomstolen fastställde 

att fackförbunden skulle betala allmänt skadestånd samt rättegångskostnader med ränta till 

Laval. 

4.2 KONSEKVENSERNA AV LAVAL 

4.2.1 UTSTATIONERINGSLAGEN 

Lavaldomen medförde lagändringar inte bara i Sverige utan även i Danmark93. I Sverige 

ändrades utstationeringslagens informationsparagraf94 dels avseende hänvisningarna om vilka 

lagar en arbetsgivare som utstationerar personal i Sverige ska tillämpa dels genom en kom-

pletterande tilläggsparagraf som fastställer de tre kriterierna för att en arbetstagarorganisation 

ska kunna vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal. Dessa kriterier är att de 

efterfrågade villkoren: 

1. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på 

motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, 

2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5 §, och 

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 § 95. 

Dessutom infördes en tilläggsparagraf till § 9 med innebörden att arbetstagarorganisationer 

måste lämna information till Arbetsmiljöverket med de kollektivavtalsvillkor som de kan tän-

                                                                                                                                                                                              
89 A.a punkt 101. 

90 A.a punkt 103. 

91 A.a punkt 110. 

92 A.a punkt 111. 

93 Ahlberg & Bruun sidan 71. 

94 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare § 5(cit utstationeringslagen).  

95A.a § 5a. 
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kas ta strid för i enlighet med § 5 a. I dagsläget har dock endast 4 avtal lämnats en av 3 orga-

nisationer varav endast 1 är finns i engelsk version96. Eftersom att öppenheten är en av de 

allmänna rättsprinciperna och det som i Lavalmålet pekas ut som det största problemet är det 

nödvändigt med en mer effektiv åtgärd för att skapa öppenhet om den svenska lönenivån ska 

skyddas.  Dessutom ändrades arbetsmiljöverkets uppdrag så att de istället för att endast hän-

visa till rätt kollektivavtalspart nu ska hjälpa till att ta fram information97.  

4.2.2 MEDBESTÄMMANDELAGEN 

Vaxholmskonflikten var inte den första gången svenska arbetare tog strid för utländska arbe-

tares rättigheter98. Konsekvensen av Britianniadomen blev att lagen99 ändrades så att 

kollektivavtal som var ogiltiga efter att ha uppkommit som resultat av stridsåtgärd var giltiga 

om stridsåtgärden var tillåten enligt MBL100, dessutom skulle ett kollektivavtal gälla förre ett 

tidigare kollektivavtal som MBL inte var tillämpligt på101 och slutligen begränsades paragra-

fen om otillåtna stridsåtgärder så att den inte gällde för stridsåtgärder som vidtogs mot arbets-

förhållanden som MBL inte är direkt tillämplig på.  

Även medbestämmandelagen102 ändrades. Dels lades en ny paragraf som olovligförklarar 

stridsåtgärder som vidtas i strid med § 5 a utstationeringslagen till. Även lex Britannia ändra-

des så att den inte var tillämplig när det var frågan om en arbetsgivare som stationerade ut 

personal i enlighet med utstationeringslagen. . Efter Lavalmålet begränsades stridsrätten åter 

så att stridsåtgärder som vidtogs i strid med utstationeringslagen103 olovligförklarades. Dessu-

tom omformulerades lagen så att den stridsrätt som införts för förhållanden som inte omfatta-

des av MBL begränsades så att den inte gällde i samband med utstationering enligt utstation-

eringslagen. Om kollektivavtalet har registrerats hos arbetsmiljöverket föreligger dock fortfa-

rande obegränsad strejkrätt. 

                                                             
96 http://www.av.se/teman/utstationering/kollektivavtal/. 

97Utstationeringslagen § 9. 

98 Se 4.2.2.1 Britanniamålet.  

99 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (cit MBL). 

100 A.a 25 a §. 

101 A.a 31 a §. 

102 A.a.  

103 Utstationeringslagen § 5a. 
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4.2.2.1 Britanniamålet 

Sjöfolksförbundet och Transportarbetarförbundet vidtog stridsåtgärder mot det tyskägda Cy-

pernregistrerade fartyget M/S JSS Britannia när det anlöpte Göteborgs hamn104. Målet med 

stridsåtgärderna var att få rederiet att dels teckna ett ITF-avtal dels ett nyanställningsavtal med 

den filippinska besättningen. När målet prövades i AD fastställde AD i domen tre principer: 

1. Fackliga stridsåtgärder i syfte att undanröja/ändra kollektivavtal mellan arbetsgivare 

och annan arbetstagarorganisation är otillåtna = BRITIANNIAPRINCIPEN 

2. Det är inte tillåtet att vidta åtgärder för att få till stånd kollektivavtal som inte skulle 

bli giltiga enligt svensk rätt. 

3. Stridsåtgärders lovlighet avgörs utifrån rätten i det land där stridsåtgärden vidtas 

BRITIANNIAPRINCIPEN är även giltig på situationer när det avtal som stridåtgärden var 

ägnad att undanröja/ändra ett kollektivavtal mellan utländska parter för en utländsk arbetsplats 

och att den tillämpliga utländska lagen innebar att stridsåtgärder var otillåtna såvida inte den 

tillämpliga utländska lagen var utformad på så sätt att den utgjorde ordre public105.  

4.3 ILO 94 
Den fair-wages-resolution som antogs i Storbritannien kan förmodligen ses som första steget 

frö att ställa krav på utförare av offentliga kontrakt att de ska tillhandahålla skäliga löner och 

arbetsvillkor106. Även USA kom att utveckla liknande krav107. Dessa lagar hade stor betydelse 

under andra världskriget. Det är förmodligen bakgrunden till att ILO:s konferens 1949 antog 

konvention 94. Konventionen är tillämplig ”angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig 

myndighet är part”108. Flera EU-medlemmar109 har ratificerat ILO-konvention 94 innan de 

gick med i EU. England har även frånträtt konventionen orsaken verkar dock snarare vara ett 

                                                             
104 Arbetsdomstolen 1989 nr 120. 

105 Stridande mot grunderna för svensk rättsordning. 

106 Ahlberg & Bruun sidan 17. 

107 A.a sidan 119. 

108 A.a sidan 120. 

109 Förenade Kungariket (1950, sade upp ratifikationen 1982), Finland (1951), Frankrike (1951), Österrike 

(1951), Belgien (1952), Nederländerna (1952), Italien (1952), Danmark(1955), Spanien (1971) ,Bulgarien (1955) 

Cypern  (1960). Även Norge som är EES-medlem har ratificerat konventionen. (Se Ahlberg & Bruun sidan 128). 
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utslag av interna politiska överväganden än problem att kombinera EU-medlemskapet med 

konvention 94110.  

Sverige valde att inte tillträda konventionen i samband med att den antogs då den ansågs oin-

tressant eftersom att de förhållanden den reglerade i Sverige regleras genom kollektivavtal 

dessutom ansågs konventionen innehålla föreskrifter som inte passade in i den svenska rätts-

ordningen111. Under 1990-talet utredes frågan om Sverige skulle tillträda ILO-konvention 94 

men utredningen utmynnade inte i något förslag bland annat med hänsyn till den pågående 

diskussionen inom EU112. Utredningen pekade på tre potentiella problem med en svensk 

ratificering av ILO-konvention 94: 

1. Kan Sverige som EU-medlem ratificera konventionen utan att överskrida sina 

befogenheter? 

2. Hur förhåller sig konventionen och utstationeringsdirektivet till varandra? 

3. Är konventionen tillämplig på gränsöverskridande tjänstehandel?113 

 

Det faktum att flera EU-länder tillträtt konventionen innebär inte per automatik att Sverige 

kan göra det samma eftersom att dessa länder tillträtt konventionen före EU-inträdet. När det 

gäller möjligheten att efter EU-inträdet tillträda en ILO-konvention har Kommissionen gäl-

lande andra ILO-konventioner kommit fram till slutsatsen att det kräver godkännande från 

ministerrådet114. Därtill kommer givetvis frågan hur Sverige och den svenska modellen skulle 

uppfylla det krav på transparens som finns i konventionen115. Det kan också ifrågasättas om 

Sverige som EU-medlem skulle kunna fullfölja sina skyldigheter att effektivt genomföra kon-

ventionen vid en eventuell ratifikation116. Dessutom kommer problemet med att krav på 

                                                             
110SOU 2006:28 sidan 316 fotnot “As a general principle the United Kingdom Government believes that terms 

and conditions of employment are best settled by voluntary agreement between the parties concerned, without 

state intervention. Convention No. 94 requires ratifying overnments to impose certain terms and conditions and 

ensure their effective enforcement. In the light of developments in economic  conditions and in relationships 

between employers and employees since the United Kingdom Government ratified Convention No. 94 in 1950, 

the Government considers that its provisions are now inappropriate for the United Kingdom.”(ILO Official 

Bulletin, Vol. LXV, 1982, Series A, No. 3).  
111SOU 2006:28, Nya upphandlingsregler 2,s 316. 

112 A.a sidan 317. 

113 A.a sidan 317. 

114 Niklas Selberg, Medlemsstaterna bör få ratificera konventionen om hushållsarbete, EU & arbetsrätt 2 2013 

publicerade av Institutet för sociala civilrätt vid SU mfl.  

115 ILO-konvention 94 artikel 2 punkt 4. 

116 ILO-stadgan artikel 19 d. 
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kollektivavtal innebar att arbetsgivaren måste vara medlem i en branschorganisation för att 

teckna kollektivavtal117. Det innebär att kollektivavtalskrav bryter mot arbetsgivarens nega-

tiva föreningsfrihet118. Detta kan dock lösas genom att arbetsgivaren ingår ett hängavtal som 

garanterar den anställde samma rättigheter som om arbetsgivaren har kollektivavtal men som 

inte förutsätter att arbetsgivaren är medlem i någon organisation119. Slutsatsen blir att tillträde 

av konvention 94 knappast är ett möjligt verktyg för att säkerställa användande av kollektiv-

avtalskrav i nuläget.  

 4.4 VITA JOBB MODELLEN 
Arbetet med att ta fram ”Vita jobb-modellen” inleddes i december 2003120. Modellen är 

uppdelad i två delar. Den första delen innebär att särskilda villkor ställs gällande arbetsvillkor, 

åtgärder mot svartarbete eller underentreprenörer som i realiteten är anställda121. Den andra 

delen består i att krav ställs på att acceptans av kontroll av upphandlaren eller av upphandla-

ren utsedd representant122. I kontraktet bör det ingå hävnings- och skadeståndsbestämmelser 

om vad som gäller om de särskilda villkoren frångås.  

Tanken är att de arbetsvillkor som används som särskilda villkor ska vara hämtade från rele-

vanta branschavtal. Därmed kan de problem som jag tidigare behandlat när det gäller använ-

dandet av svenska kollektivavtal aktuella.  

4.5 SAMMANFATTNING  KOLLEKTIVAVTALSKRAV 
Det finns därmed inget övergripande skydd avseende lönenivån för utstationerade arbetsta-

gare i Sverige. Eftersom att såväl arbetstidslagen och semesterlagen är semidispositiv är det 

endast en lagstadgad miniminivå skyddas. Detta innebär att svenska arbetare ofta har bättre 

villkor än de lagstadgade. Men som ”Vita jobb-modellen” finns det verktyg för att tillförsäkra 

såväl inhemska som europeiska arbetare skäliga villkor. 

                                                             
117 http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/anstalla-personal/kollektivavtal se även Clarence Crafoord, 

Påtvingade kollektivavtal strider mot föreningsfriheten, Newsmill, Publicerad 2009-10-30. 

118 Regeringsformen (1974:152) 2 kap 1 § 5p. 

119 http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/anstalla-personal/kollektivavtal . 

120 Kurt Junesjö, Vita jobb – verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling, publicerad 

på: kurt.nu ,sidan 8(cit Junesjö). 

121 Olav Fumarola Unsgaard , Går det att ta social hänsyn vid offentlig upphandling? Europeisk utblick och 

svenska föregångskommuner sidan 12 publicerade på : http://www.vilketsamhalle.se/  se även Junesjö sidan 26-

27. 

122 Junesjö sidan 26. 

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/anstalla-personal/kollektivavtal
http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/anstalla-personal/kollektivavtal
http://www.vilketsamhalle.se/
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5 . RESERVERADE KONTRAKT  

5. 1 RESERVERADE KONTRAKT I DIREKTIVET 

En av möjligheter att använda offentlig upphandling som arbetsmarknadspolitiskt verktyg 

är reserverade kontrakt. Det var Belgien som lyfte förslaget att upphandlingsregleringen 

inte skulle omfatta de delar av myndighetens verksamhet som inte var utsatt för fri konkur-

rens. Belgien fick stöd av Europaparlamentet men motstånd av bland annat Österrike och 

Kommissionen123.  Det hela utmynnade i införandet av en frivillig möjlighet att reservera 

kontrakt till förmån för aktörer som integrerar funktionshindrade på arbetsmarknaden. För-

farandet regleras i artikel 19124 som lyder: 

Medlemsstaterna får reservera deltagandet i offentliga upphandlingsförfaranden för skyd-

dade verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för program för 

skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funkt-

ionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverk-

samhet på normala villkor. Denna bestämmelse skall nämnas i meddelandet om upphand-

ling. 

Förfarandet motiveras i främst i skäl 28125 som lyder: 

Sysselsättning och arbete är grundläggande faktorer när det gäller att garantera lika möjlig-

heter för alla och bidra till social integration. Skyddade verkstäder och program för skyddad 

anställning bidrar härvid effektivt till att människor med funktionshinder kan komma in på 

eller återvända till arbetsmarknaden. Sådana verkstäder kan emellertid sakna möjlighet att få 

kontrakt under normala konkurrensförhållanden. Det är därför lämpligt att föreskriva att 

medlemsstaterna får reservera rätten att delta i offentliga upphandlingsförfaranden för sådana 

verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för program för skyddad 

anställning. 

I den grönbok som föregick upphandlingsdirektivet fanns inget konkret förslag om reserve-

ring av kontrakt. Grönboken påtalade dock att:  

                                                             
123

Ahlberg & Bruun Niklas, sidan 29-30. 

124 Upphandlingsdirektivet artikel 19. 

125 Upphandlingsdirektivet beaktandeskäl 28. 
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”Som exempel på sådana arbetsmarknads och socialpolitiska mål kan nämnas de juridiska 

skyldigheterna i fråga om anställningsskydd och arbetsvillkor, som är bindande på den ar-

betsplats, där bygg- och anläggningsarbeten utförs, eller så kallade "positiva åtgärder". Det 

sistnämnda innebär att offentlig upphandling används som ett medel för att uppnå ett efter-

strävat mål, till exempel genom att bygga upp en stadigvarande avsättningsmöjlighet för en 

skyddad verkstad, som inte rimligtvis kan förväntas tåla konkurrensen från vanliga affärsfö-

retag med en normal produktivitetsnivå126”. 

Dessutom påtalades att målen för unionens arbetsmarknads och social politik är att: 

Europeiska unionens arbetsmarknads och sociala politik skall bidra till att främja en hög nivå 

i fråga om sysselsättning och socialt skydd(artikel 2 i Romfördraget, fri rörlighet för arbetsta-

gare, lika möjligheter för kvinnor och män, stärkt ekonomisk och social sammanhållning, 

förbättrade arbetsvillkor och höjd levnadsstandard, hög nivå i fråga om hälsoskydd, och till att 

främja skol- , universitets- och yrkesutbildning av god kvalitet samt social integration av han-

dikappade och andra mindre gynnade kategorier127. 

Begreppet social integration återfinns i grönboken, skäl 28 i direktivet samt i Kommissionens 

handledning till social hänsyn i offentlig upphandling. Frågan är vad som menas med social 

integration? Social integration kan tolkas som att personen ska bli en del av samhället och där 

leva ett likvärdigt liv med andra samhällsmedborgare vilket bland annat innebär att försörja 

sig själv genom arbete samt ha samma ekonomiska förutsättningar som andra. Men social 

integration kan också tolkas som att personen ska ha ett socialt liv och sammanhang och där-

med anses vara socialt integrerad i samhället. 

I Kommissionens handledning till social hänsyn i offentlig upphandling exemplifieras social 

integration på följande sätt128: 

* Stödja ”social integration” och främja den sociala ekonomins organisationer, till exempel:¨ 

                                                             
126 Grönbok- Offentlig upphandling inom Europeiska unionen: överväganden inför framtiden KOM(1996) 583, 

november 1996 sidan 37 punkt 5.39. 

127 A.a.sidan 37 punkt 5.38. 

128 Kommissionens upphandlingsguide sidan 8. 
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-  jämlik framgång till offentlig upphandling för företag som ägs av eller anställer personer 

från etniska grupper/minoritetsgrupper – kooperativ, sociala företag och ideella organisationer 

till exempel genom att 

- främja stödåtgärder för personer med funktionshinder, även på den öppna arbetsmarknaden, 

5.2 RESERVERADE KONTRAKT I EU 
Reserverade kontrakt har bland annat införts i Finland, Frankrike och Storbritannien. Förfa-

randet regleras i dessa länder på följande sätt:  

5.2.1 FINLAND   
Reservering av upphandling för arbetscentraler129 

En upphandlande enhet kan reservera rätten att delta i en upphandling för arbetscentraler eller 

motsvarande enheter eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för program 

för skyddad anställning om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funkt-

ionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårigheter inte kan utöva yrkesverk-

samhet på normala villkor. Av upphandlingsannonsen skall framgå att kontraktet är reserverat 

för arbetscentraler eller fullgörande inom ramen för program för skyddad anställning. 

5.2.2 STORBRITANNIEN (ENGLAND) 
Reserved contracts130 

7.—(1) In this regulation— 

“supported business” means a service where more than 50% of the workers are disabled 

persons who by reason of the nature or severity of their disability are unable to take up work 
in the open labour market and “supported businesses” shall be interpreted accordingly; 

“supported employment programme” means a scheme under which work is provided for 

disabled persons and where more than 50% of the workers so supported are disabled persons 

who by reason of the nature or severity of their disability are unable to take up work in the 
open labour market and “supported employment programmes” shall be interpreted 

accordingly: and “supported factory” means an establishment where more than 50% of the 

workers are disabled persons who by reason of the nature or severity of their disability are 

unable to take up work in the open labour market and “supported factories” shall be 
interpreted accordingly. 

(2) A contracting authority may reserve the right to participate in a public contract award 
procedure, framework agreement or dynamic purchasing system to economic operators which 

operate supported factories, supported businesses or supported employment programmes. 

                                                             
129 Finsk Lag om offentlig upphandling 30.3.2007/348 2 kap 14 §.  

130 Public Contracts Regulation 2006 §7. 
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(3) Where a contracting authority has reserved the right to participate in a public contract, 
framework agreement or dynamic purchasing system in accordance with paragraph (2), it 

shall follow the contract award procedures set out in these Regulations. 

(4) When seeking offers in relation to a public contract, a framework agreement or dynamic 

purchasing system, a contracting authority shall specify in the contract notice if it is using the 

approach referred to in paragraph (2). 

5.2.3 FRANKRIKE 
"Certain contracts or certain lots of a contract may be reserved for the sheltered workshops or 

the vocational rehabilitation centres referred to in Article L. 323-31 of the Labour Code and in 

Article L. 344-2 of the Social Action and Family Code, or equivalent structures. In such cases, 

the greater part of the contracts or batches is performed by disabled persons who, on account 

of the nature or seriousness of their handicap, cannot work under normal conditions. The ten-

der notice refers to this provision."131   

5.2.4 LAGARNAS UTFORMNING 

Gemensamt för de tre lagstiftningarna är att de relativt tydligt klargör vilka aktörer som kon-

trakt kan reserveras för. Det är dock något oklart vad den finska lagstiftningen avser med 

motsvarande enheter till arbetscentraler. En teori är att den finska lagstiftaren här har använt 

sig av samma teknik som den franska för att hålla de reserverade kontrakten öppna för aktörer 

från andra EU-länder. Det kan också vara en metod för att slippa ändra lagen vid ändring av 

annan lagstiftning. Propositionen klargör på intet sätt vad som avses med formuleringen 132. 

Propositionen lämnar dock exempel på hur hänvisningen till hur fullgörande inom ramen för 

program ska tillämpas133. Det framstår dock inte som att syftet är att helt stänga dörren för 

andra tillämpningar av hur lagen ska tillämpas i denna del.  

Storbritannien hänvisar till tre typer av utförare i sin lagstiftning. Lagstiftningen innehåller 

inga hänvisningar till lagar som reglerar de potentiella utförarna. Storbritannien har behållit 

termen “supported employment programme” men istället för “sheltered workshops” används 

begreppen “supported business” och “supported factory”. Det finns heller inga hänvisningar 

till motsvarande utförare. Beskrivningarna av potentiella utförare av reserverade kontrakt är 

                                                             
131 The public procurement contracts code (fransk lag) artikel 15. 

132 Finsk proposition RP 50/2006 rf Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig 

upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster s 68.  

133 Finsk proposition RP 50/2006 rf Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig 

upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster s 68 hänvisar 

till sysselsättning enligt § 27 d socialvårdslagen (710/1982). 
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dock utformade på ett sådant sätt att det kan innebära en möjlighet för aktörer från andra län-

der som uppfyller direktivets kriterier att konkurrera om brittiska reserverade kontrakt.  

Den franska lagparagraf som medger reserverade kontrakt utpekar två former av utförare och 

hänvisar till de lagar som reglerar dessa utförares verksamhet. Förutom de specificerade po-

tentiella utförarna av reserverade kontrakt utpekas också motsvarande strukturer. I den guide 

som det franska finansdepartementet publicerat påpekas att formuleringen motsvarande 

strukturer främst är avsedd att öppna dörrarna för aktörer från andra EU-länder134. Guiden 

påpekar vidare att lagen endast kan tillämpas gentemot aktörer som har en majoritet av an-

ställda som är funktionshindrade utifrån den definition som fastställs i den franska lag som 

tillförsäkrar funktionshindrade lika rättigheter och möjligheter135. 

EU-domstolen har inte prövat några mål rörande förfarandet med reserverade kontrakt. Detta 

kan ses som en indikator på att de nationella implementeringarna av reserverade kontrakt inte 

skapat några problem. Men det kan också bero på att de reserverade kontrakten inte använts i 

någon större utsträckning.  

5.3 RESERVERADE KONTRAKT I SVERIGE – NULÄGET. 
I den utredning som föregick införandet av upphandlingsdirektiven föreslogs att reserverade 

kontrakt skulle införas i svensk rätt. Utredningen påtalade att de i Sverige inte finns någon 

verksamhet som betecknades ”skyddad verkstad”136. Vidare påtalade också att begreppet 

skyddat arbete är reglerat i lag137. Utredningen gjorde gällande att Samhalls verksamhet 

möjligtvis kunde jämställas med skyddade verkstäder men anförde även att verksamheten 

närmare motsvarar det som i direktivet kallas ”program för skyddad anställning”. Utredningen 

påpekade också att kravet på likabehandling och icke-diskriminering innebar att reservering 

av kontrakt inte kunde genomföras på ett sådant sätt att kontrakt kom att reserveras enbart för 

nationella aktörer. Det lagförslag som i slutänden lades fram behöll begreppen ”skyddad verk-

                                                             
134 Guide for the use of public purschasers, produced by the Workshop on social aspects of public procurement 

contracts Version utgiven av franska finansdepartementet July 2007  Sidan 16 samt s 32 punkt 2.3.3. 

(http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/public%20procurement_contracts_access_employment.pdf).  

135 law no. 2005-102 of 11 February 2005 on equal rights and opportunities, participation and citizenship of 

disabled persons. 

136 SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler sidan 210. 

137Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp § 32. 
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stad” och ”program för skyddad anställning” utan att på något sätt klargöra vilka aktörer som 

kontrakt skulle kunna reserveras för. Lagförslaget löd138: 

Reserverade kontrakt 

8 § En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i offentliga upphandlingsförfaran-

den för skyddade verkstäder eller föreskriva att kontrakten skall fullgöras inom ramen för 

program för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med 

funktionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkes-

verksamhet på normala villkor. Denna begränsning skall nämnas i annonsen om upphandling.  

Den enda möjliga genomföraren av reserverade kontrakt som nämndes i utredningen var 

Samhall. Trots detta nämns inte Samhall i lagförslaget. En förklaring kan vara att utredaren 

ville utforma lagen på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att i framtiden reservera kon-

trakt för nya former av aktörer. Formulering kan också ha varit ett sätt att hålla porten öppen 

för aktörer från andra EU-länder för att uppfylla kravet på fri rörlighet för varor och tjänster. 

Att utpeka Samhall som enda möjliga genomförare av reserverade kontrakt skulle visserligen 

inte endast vara en nackdel för aktörer från andra EU-länder utan även inhemska aktörer. Det 

faktum att en rättsregel får diskriminerande effekt även mot nationella aktörer ursäktar dock 

inte begränsningar av den fria rörligheten för varor enligt följande dom139: 

Ett statsstöd till myndigheter för inköp av bilar villkorades av Italien med att bilarna köptes av 

en tillverkare i en viss italiensk region. Kommissionen väckte talan med hänvisning till att 

villkoret bröt mot den fria rörligheten för varor140. Domstolen fann att Italien bröt principen 

om fri rörlighet för varor och att det saknade betydelse att regeln även drabbade nationella 

företag. 

Flera remissinstanser kritiserade förslaget om införandet av reserverade kontrakt. Det som 

kritiserades var141 avsaknad av såväl konsekvensanalys för upphandlande myndigheter som 

preciseringar av ”skyddade verkstäder” och ”program för skyddad anställning”. Även att 

Samhall skulle riskera att få en konkurrensbegränsande särställning kritiserades. 

                                                             
138 SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler sidan 16. 

139 Kommissionen mot Italien mål C 263/85. 

140 Artikel 36 FEUF (artikel 30 i tidigare fördrag). 

141 Proposition 2006/07:128 sidan 186-187. 
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Samtidigt ställde sig flera remissinstanser positiva till idén med reserverade kontrakt och 

framhöll framförallt sociala företag/arbetskooperativ eller kommunala kooperativ som lämp-

liga utförare. Efter att ha påpekat att införandet av reserverade kontrakt är frivilligt för med-

lemsstaterna föreslog regeringen att reserverade kontrakt inte skulle genomföras vid denna 

tidpunkt.  

Förfarandet med reserverade kontrakt har hittills inte införts i svensk rätt. I september 2010 

tillsattes en utredning med syftet ”att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning 

möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer ge-

nom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att för-

bättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och 

medelstora företag.”142. 

Den nyligen framlagda upphandlingsutredningen föreslår att reserverade kontrakt ska införas i 

svensk rätt143.  

5.4 RESERVERADE KONTRAKT – FRAMTIDEN 
Upphandlingsutredningen föreslår att förfarandet med reserverade kontrakt införs i Sverige144. 

Utredningen lägger dock inte fram något konkret lagförslag. Detta kan bero på att förslaget till 

nytt upphandlingsdirektiv förordar vissa ändringar av regelverket för reserverade kontrakt och 

att utredaren anser det lämpligt att invänta de förändringar som det nya direktivet förmodligen 

kommer att innebära innan reserverade kontrakt införs i Sverige. Det nya direktivförslaget 

lyder: 

Artikel 17 Reserverade kontrakt 

Medlemsstaterna får reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för skyddade verk-

städer och ekonomiska aktörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av 

funktionshindrade och missgynnade arbetstagare eller föreskriva att kontrakten ska full-

göras inom ramen för program för skyddad anställning, förutsatt att över 30 % av arbets-

tagarna i sådana verkstäder, eller av de ekonomiska aktörerna eller programmen funkt-

ionshindrade eller missgynnade arbetstagare. 

                                                             
142 Dir 2010:86 Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken sidan 1.  

143 SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling sidan 523. 

144 SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling sidan 523. 
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Meddelandet ska innehålla en hänvisning till denna bestämmelse. 

Förslaget innebär dels att den kvalificerande kvoten av arbetstagare minskas samt en utökning 

av vilka som kan ingå i den kvalificerande kvoten. Dessutom förtydligas/ändras reglerna för 

vilka aktörer som kontrakt kan reserveras för. Förändringen avseende kvoten syftar till att 

göra förfarandet mer integrerande145 

6 UTFÖRARE AV RESERVERADE KONTRAKT 
I det gällande direktivet utpekas två kategorier av potentiella utförare av reserverade kontrakt. 

Dels skyddade verkstäder dels program för skyddad anställning. Frågan är hur program för 

skyddad anställning ska tolkas. Ska det tolkas som att kontraktet måste utföras inom ramen 

för programmet, eller innebär det att vilken aktör som helst vars arbetskraft uppfyller den 

kvalificerade kvoten kan tilldelas reserverade kontrakt? Om de reserverade kontraktet måste 

genomföras inom ramen för programmet är det möjligtvis Samhall och vissa kommunala ar-

betscentra som uppfyller kravet. Men om vilken aktör som helst som uppfyller kvalificerings-

kvoten kan vara utförare av reserverade kontrakt finns det förmodligen väsentligen fler aktö-

rer som kan konkurrera om de reserverade kontrakten. Vilka aktörer och hur många som i 

sådana fall kan konkurrera om de reserverade kontrakten beror till viss del på om arbetskraf-

ten måste vara anställd eller inte.  

Det föreligger med andra ord en viss oklarhet vilka som kan konkurrera om reserverade kon-

trakt. I det liggande direktivförslaget föreslås dock en utvidgning av potentiella utförare av 

reserverade kontrakt till att även gälla ”ekonomiska aktörer vars främsta syfte är social och 

yrkesmässig integration av funktionshindrade och missgynnade arbetstagare”.  

Om denna ändring genomförs innebär det att exempelvis arbetsintegrerande sociala företag 

definitivt ingår i kretsen av potentiella utförare av reserverade kontrakt146.  

Processen att integrera funktionshindrade/missgynnade på arbetsmarknaden kan givetvis vara 

förenad med kostnader som (extra) handledning, arbetsplatsanpassning, utvecklingsinsatser, 

kompetensutveckling relaterad till arbetshinder/särskilda behov147. Detta kan motivera en 

                                                             
145 SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling sidan 522-523. 

146 Sou 2013:12 sidan 522. 

147 Sou 2013:12 sidan 523. 
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extra förmånlig behandling av de aktörer som ägnar sig åt integrering på arbetsmarknaden148. 

Här anser jag dock att det uppstår en rad frågetecken. Ska arbetsintegrerande företag erhålla 

en extra förmånlig behandling oavsett hur stödet till dem ser ut i övrigt? Och oavsett om de 

har (normala) kostnader för arbetskraften eller inte? 

6.1 SKYDDADE VERKSTÄDER 
I såväl det gällande EU-direktivet som det föreslagna används termen ”skyddade verkstäder”. 

Den föregående utredningen menade att Samhalls verksamhet eventuellt kunde falla inom 

ramen för begreppet. Detta är dock något som Samhall själva vänder sig ifrån149. I samband 

med den senaste utredningen har det även påpekats att begreppet kan tillämpas på den syssel-

sättningsverksamhet som kriminalvården bedriver150. Kriminalvårdens produktionsverksam-

het bedrivs visserligen på flera orter i landet men det är i slutänden frågan om en enda enhet 

och därmed anser jag att det föreligger samma monopolrisksituation som flera remissinstanser 

pekade på gällande Samhall i den tidigare utredningen. Om det är ett reellt problem eller inte 

beror givetvis på om det finns andra aktörer som exempelvis Samhall som kontrakt kan reser-

veras för.  

Att underlätta intagnas inträde på arbetsmarknaden är givetvis viktigt och kan ses som social 

integrering. Risken är dock att det uppstår enundanträngningsrisk som riskerar förta de posi-

tiva effekterna. Om kriminalvårdens verkstäder kan utses som utförare av reserverade kon-

trakt handlar givetvis om fångar som ersättning på 11 kr/timmen151 kan räknas som arbets-

kraft.  

6.2 SOCIALA FÖRETAG 
Vad är ett socialt företag? Den vida definitionen av ett socialt företag är ett företag där vinsten 

underordnas ett annat mål. Det kan handla om ideella föreningar, olika former av kooperat-

ioner, icke-vinstdrivande utförare av välfärdstjänster, ömsesidiga bolag eller arbetsintegre-

rande sociala företag. I samband med offentlig upphandling torde det främst vara de icke-

vinstdrivande utförarna av välfärdstjänster och arbetsintegrerande sociala företag som är mest 

intressanta.   

                                                             
148 Sou 2013:12 sidan 523. 

149 http://www.samhall.se/Om-Samhall/Vart-uppdrag/. 

150 SOU 2013:12 sidan 525. 

151 http://www.kriminalvarden.se/sv/Klient/Fangelse/Ekonomi/.  

http://www.samhall.se/Om-Samhall/Vart-uppdrag/
http://www.kriminalvarden.se/sv/Klient/Fangelse/Ekonomi/
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Kanske stod den sociala ekonomins vagga på Kreta152? Men det var i Italien som världens 

äldsta kooperativ bildades i Genua där Compagnia dei Caravana, hamnarbetarnas kooperativ 

bildades 1340153. Italien var även ett av de två första länderna inom EU som tog fram en sär-

skild lagstiftning för socialt företagande 1992154. I Italien delas det sociala företagen upp i A-

företag (kooperativ) som främst är inriktade på att tillhandahålla välfärdstjänster såsom vård 

och omsorg samt utbildning. Det finns även B-företag som har en arbetsintegrerande roll och 

anställer handikappade och före detta fångar155.  

Den italienska lagstiftningen utgick bland annat från EMES-definitionen av sociala företag156. 

EMES är ett forskningsnätverk som grundades 1996 med stöd av EU157. EMES definition 

består av nio punkter som ursprungligen presenterades i en rapport av Defourny & Bor-

zaga158. Definitionen kvarstår i dag även om den har omstrukturerats något.  

6.2.1  EMES DEFINTION AV SOCIALT FÖRETAGANDE159 
Ekonomisk/entreprenörsdimensionen 

 Kontinuerlig varu/tjänsteproduktion 

 Befintlig ekonomisk risk 

 Minsta möjliga andel betalt arbete 

Sociala dimensionen 

 Ett uttryckligt mål att vara till nytta för samhället (gemenskapen). 

 Skapats efter initiativ av individer eller civila organisationer. 

                                                             
152 Lena Björk, Elisabet Mattson och Jan Olsson, Kartläggning av innovativa och framgångsrika verksamhet 

inom social ekonomi i Europa. Greta ekonomisk förening, oktober 2010 Sidan 14. 

153 A.a. Sidan 16. 

154 Torsten Thunberg,  ”Socialfonden bakom tillväxt av sociala företag”, Paraplyprojektet.se, 2012-02-23. 

155Tryggve Gustavsson, Italienska sociala kooperativ sysselsätter en kvarts miljon,  Arbetsmarknaden.se 

20081016. 

156 RP 132/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om sociala företag och vissa 

lagar som har samband med den sidan 7. 

157 http://www.emes.net/about-us/who-we-are/ . 

158 Borzaga, C. & J. Defourny, “From third sector to social entrerprise” eds. (2001), The Emergence of 

Social Enterprise London and New York, Routledge Sidan 16-18. 

159 http://www.emes.net/about-us/focus-areas/social-enterprise/ . 

http://www.emes.net/about-us/who-we-are/
http://www.emes.net/about-us/focus-areas/social-enterprise/
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 Begränsad vinstutdelning 

Delaktighetsdimensionen 

 Självständig verksamhet 

 Annan beslutandegrund än kapitalägande 

 Delaktighet för alla berörda parter.  

Defourny & Borzaga pekar på att utvecklingen av sociala företag i Europa har två inriktningar 

dels de arbetsintegrerande dels de som ägnar sig åt tillhandahållandet av välfärdstjänter160. 

Samtidigt anser jag att deras definition av ett socialt företag främst verkar anpassad för sociala 

företag som utför välfärdstjänster detta eftersom att den helt saknar inslag inriktade på ar-

betsintegrering. Den definition som CEFEC161 (Det europeiska nätverket för sociala företag) 

har tagit fram framstår i mina ögon som bättre lämpat för de arbetsintegrerande företagen.  

6.2.2 CEFEC:S DEFINTION AV ETT SOCIALT FÖRETAG: 

 Ett socialt företag är en affärsverksamhet skapad för anställandet av människor som är 

funktionshindrade eller missgynnade på arbetsmarknaden162. 

 Det är en affärsverksamhet som använder sig av marknadsorienterad produktion av va-

ror eller tjänster för genomförandet av ett socialt mål (minst 50 % av företagets in-

komster ska härröra från handel). 

 En betydande andel (minst 30 %) av de anställda är människor som är funktionshind-

rade eller på annat sätt missgynnade på arbetsmarknaden. 

 Alla arbetare betalas en marknadsmässig timpenning eller lön lämplig för arbetet oav-

sett deras produktionskapacitet. 

 Möjligheter till arbete ska vara lika för missgynnade och icke missgynnade anställda. 

Alla anställda har samma rättigheter och skyldigheter kopplade till anställningen. 

 

Till skillnad från Sverige har Finland en lag som reglerar sociala företag163. Lagen uppfyller 

definitivt fyra av CEFEC:s fem kriterier. Kriteriet som inte uppfylls är grunden för företagets 

                                                             
160 Borzaga, C. & J. Defourny,  “From third sector to social entrerprise” eds. (2001), The Emergence of 

Social Enterprise London and New York, Routledge Sidan 21. 

161 http://socialfirmseurope.org/. 

162 http://socialfirmseurope.org/social-firms/definition/. 

163 Lag om sociala företag 30.12.2003/1351 se: http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20031351. 
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grundande som har lämnats utanför lagen. Däremot ger lagen möjlighet till särskilt stöd för 

företag som grundas enligt detta kriterium. Även den tyska lagstiftningen har utgått från 

CEFEC:s definition och ställer krav på att en viss del av företagets anställda ska vara funkt-

ionshindrade164, även Italien uppställer krav på att en viss del av de anställda ska vara perso-

ner i en utsatt ställning på arbetsmarknaden165 åtminstone gällande B-företagen. 

6.2.3 SVERIGES DEFINITION AV SOCIALA FÖRETAG 

Sverige har en lång folkrörelsetradition. När den sociala ekonomin och det sociala företagan-

det började diskuteras i Sverige kopplades det ihop med folkrörelseperspektivet och frågan 

behandlades till och börja med av Kulturdepartementet men fördes senare över till Näringsde-

partementet166. Sociala företag regleras än så länge inte i någon lag. I april 2010 tog dock 

regeringen fram en definition för arbetsintegrerande sociala företag som företag167: 

 Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få 

och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 

 som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal 

           eller på annat väl dokumenterat sätt 

 som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter 

 företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 

 

Det har genomförts åtminstone tre sammanställningar av sociala företag i Sverige. Den första 

av dessa gjordes av SKOOP1 2008. Kriterierna för vad som ansågs vara ett socialt företag 

bestod av de fyra punkter som senare kom att ingå i regerings definition. Men i definitionen 

ingick även168: 

*binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och sam- hällets behov av 

tjänster 

                                                             
164 RP 132/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om sociala företag och vissa 

lagar som har samband med den sidan 7-8. 

165 RP 132/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om sociala företag och vissa 

lagar som har samband med den sidan 7. 

166 SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete sidan 220. 

167 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag N2010/1894/ENT, 2010-04-22. 

168 Sociala företag i Sverige 2008- en presentation av150 sociala företag i Sverige, SKOOPI första upplagan 

2007 s 12. 
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*driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.  

2010 genomförde Sofisam en sammanställning med utgångspunkt från regeringens definition 

av sociala företag. Denna följdes upp av en ny sammanställning genomförd av Tillväxtverket 

2012. Som framkommer av nedanstående tabell är de sociala företagen på stark frammarsch. 

Till viss del kan detta bero på att sammanställningarna gjorts utifrån befintlig kunskap om de 

sociala företagen. Den förändrade definitionen mellan 2008 och 2010 kan givetvis också ut-

göra en faktor.  Det kan därför finnas ”dolda” sociala företag och ökningen kan till viss del 

bero på att kännedomen hos dem som genomfört sammanställningarna har förbättrats. Sedan 

en tid tillbaka finns det ett register på Sofisams hemsida som uppdateras löpande169. Eftersom 

att det i dagsläget inte finns några formella fördelar med att ingå i registret anser jag att det är 

troligt att det finns företag som uppfyller kriterierna för sociala företag och som kan komma 

att registrera sig i framtiden.   

ÅR Företag Anställda Verksamma 

2008170  149 600 3900 

2010171 207 2100172 4600 

2012173 271 2600 6300 

6.3 ÅTERINVESTERING AV VINST  
Ett av kriterierna för att ett företag ska klassificeras som ett socialt företag är att eventuell 

vinst återinvesteras 

Sociala företag finns i flera EU-länder och många av dessa har redan lagar som reglerar de 

sociala företagen. Ett av de länder som har en lag som reglerar sociala företag är Finland. Den 

                                                             
169 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-107. 

170 Sociala företag i Sverige 2008- en presentation av150 sociala företag i Sverige, SKOOPI första upplagan 

2007 sidorna 12 och 36. 

171 Sammanställning av sociala företag 2010 
http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-3 . 

172  Företagen som öppnar dörren till arbetslivet – arbetsintegrerande sociala företag  i Sverige, 

Tillväxtverket 2012. Se även: http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-104 . 

173 A.a a.st. 

http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-3
http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-104
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finska lagen174 innehåller inget vinstbegränsningsförbud. Här uppstår därmed frågeställningen 

om Sverige reserverar kontrakt till sociala företag kan Sverige då kräva att det ska vara frågan 

om sociala företag enligt den ”svenska modellen” eller måste alla sociala företag godtas som 

anbudslämnare gällande reserverade kontrakt? Här anser jag att det måste ske en uppdelning i 

de krav som kan kopplas till direktivets reglering av reserverade kontrakt och de krav som 

inte kan kopplas till direktivet. Kravet på att eventuell vinst ska återinvesteras kan inte kopp-

las till direktivet. Det behöver dock inte innebära att EU-rätten ställer hinder i vägen för ett 

krav på återinvestering av eventuell vinst. EU-domstolen har godkänt krav på att företag för 

att erhålla vissa offentliga kontrakt måste vara icke vinstdrivande175.  

Frågan är om Sodemaredomen innebär att det alltid är tillåtet att ställa upp krav på att företag 

ska vara icke vinstdrivande. Därtill kommer frågeställningen om det föreligger någon skillnad 

på kravet att ett företag ska vara icke vinstdrivande och kravet att vinsten i huvudsak ska 

återinvesteras i verksamheten. Jag anser att det finns en viss skillnad mellan dessa krav då det 

första kravet ställer kan ses som ett sätt att garanterar att de medel ett företag erhåller för viss 

verksamhet verkligen används till den verksamheten och säkerställandet av kvalitén i verk-

samheten. Kravet på återinvestering kan visserligen ha en dämpande effekt för vinstmålet. 

Men samtidigt kan återinvestering innebära att vinsten används till startandet av annan verk-

samhet som inte behöver ha någon direkt koppling till det sociala företaget och framförallt 

inte till det arbetsintegrerande målet. Kriteriet på återinvestering av vinst motiveras 176: 

Arbetsintegrerande sociala företag är näringsdrivande verksamheter och strävar efter att 

producera ett överskott. De investerar överskott i enlighet med sitt ändamål. Investeringarna 

kan syfta till att utveckla verksamheten, integrera fler personer eller att utveckla medarbe-

tarna genom kompetensutveckling eller andra insatser. Det övergripande syftet kan alltså 

beskrivas som ideellt, i likhet med vad som faller inom det civila samhället i stort. 

 

Ett socialt företag kan drivas av en ideell organisation. Det innebär att en investering i enlig-

het med ändamålet inte behöver innebära att investeringen sker i den verksamhet där vinsten 

skapats eller på ett sådant sätt att den bidrar till det sociala företagets utveckling eller till gagn 

                                                             
174 Lag om sociala företag 30.12.2003/1351 se: http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20031351. 

175 Se 5.3.1. Sodemare. 

176 Sidan 3 Regeringsbeslut N2010/1894/ENT, Handlingsplan för sociala företag, 2010-04-22.  
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för de individer som ska integreras till arbetsmarknaden genom företaget. Här anser jag att det 

istället uppstår en potentiell målkonflikt. Pengar till organisationens (välgörande) ändamål 

eller arbetsintegrering?  

Jag ställer mig även tveksam till att kompetensutveckling av personalen kan klassificeras som 

motiverat med hänsyn till tvingande allmänintresse. Återinvesteringskravet riskerar även att 

bli ett tämligen tandlöst verktyg när vare sig löner eller arvoden är reglerade.  Därmed anser 

inte jag att återinvesteringskravet lever upp till kriteriet ägnad att säkerställa förverkligande av 

det eftersträvade målet177. Jag anser att det vore väsentligen relevantare att ställa krav på att 

de sociala företagen faktisk anställer från de grupper som de ska integrera.  

6.3.1 SODEMARE 

För att bedriva offentligt finansierad socialvård av hälsokaraktär behöver offentliga och pri-

vata aktörer ingå avtal med den regionala myndigheten. I Lombardien är det USSL178179 den 

regional myndigheten. För att ingå avtal krävs ett intyg. Ett italienskt dotterbolag till ett bolag 

från Luxemburg nekades i december 1993 intyget. Det berodde på ett negativt yttrande från 

USSL som motiverades med att kravet på avsaknad vinstsyfte inte var uppfyllt180. Avsaknad 

av avtal innebär att bolagets kunder tvingas betala för vård som annars skulle betalas av myn-

digheten. 

Bolagen överklagade yttrandet och avslaget på begäran om anslutning till socialförsäkringen. 

Den nationella domstolen vände sig till EU-domstolen som fann att allmänna nationella be-

stämmelser inte måste motiveras däremot måste enskilda beslut mot enskilda motiveras 181.  

Eftersom att det var frågan om kontinuerlig verksamhet var etableringsrätten182 tillämplig183. 

                                                             
177 Se inremarknadstestet.  

178 C-70/95, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA, Anni Azzurri Rezzato Srl, med stöd av Fédération des 

maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL, mot Regione Lombardia punkt 6. 

179 Punkt 6a.a. 

180 Punkt 13 a.a. 

181 Punkt 19+20 a.a. 

182 Artikel 52-58 FEU. 

183 Punkt 24  
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EU-domstolen påtalade att Italien har friheten att fritt utforma sitt sociala trygghetssystem184 

och använda icke vinstkrav som metod för att säkerställa att målen med systemet185 uppnås 

vid användandet av privata aktörer. 

Slutligen fann EU-domstolen att ingenting talade för att lagen påbjudet eller uppmuntrat kon-

kurrensbegränsning186. De bolag som hade avtal hade inte en maktställning som hindrade 

effektiv konkurrens. De var inte heller så sammankopplade187 att kollektiv dominerande ställ-

ning förelåg. 

6.4 EFTERLEVNAD AV KVOTKRAVET 

Ett annat problem med den svenska definitionen av sociala företag är att den inte ställer några 

krav på hur stor del av företagets arbetskraft som ska komma från gruppen funktionshind-

rade/missgynnade. Även om de som är ingår i arbetskraften utan att vara anställda så finns det 

inga garantier att ett socialt företag per automatik uppfyller kvalificeringskvoten. Förfarandet 

med reserverade kontrakt är en konkurrensbegränsade åtgärd vars legitimitet vilar på dess 

arbetsintegrerande funktion. Med den svenska modellen placeras förmodligen ansvaret för 

kontrollen att det sociala företaget uppfyller den kvalificerande kvoten på upphandlaren.  

I den finländska lagstiftningen är att av kraven för att ett företag ska klassificeras som ett so-

cialt företag att de har minst 30 % anställda188 kommer från den kvalificerade kvoten189. Om 

ett företags andel anställda som kommer från den kvalificerande kvoten sjunker under 30 % 

så har företaget ett halvår på sig att återställa andelen annars tappar det klassificeringen 190. 

I dagsläget riktar den finländska reserveringen av kontrakt in sig mot arbetscentraler. Men om 

Finland i framtiden låter även sociala företag bli aktörer gällande reserverade kontrakt kan det 

                                                             
184 Punkt 27 a.a. 

185 Punkt 31 a.a. 

186 Punkt 42 och 43 a.a. 

187 Punkt 46 a.a. 

188 (Finsk) Lag om sociala företag 30.12.2003/1351 4 § 3 punkten. 

189 (Finsk) Lag om sociala företag 30.12.2003/1351 1 §. 

190 (Finsk) Lag om sociala företag 30.12.2003/1351 7 § 2p. 
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innebära en problematik som riskerar att bli ett problem även i Sverige. Vad händer om det 

sociala företaget under pågående kontraktsperiod förlorar sin status som socialt företag? 

Frågan är inte helt enkel. Eventuellt skulle det kunna ses som ett kontraktsbrott vilket skulle 

kunna utgöra skäl för hävning av avtalet alternativt skulle företaget kunna bli tvunget att er-

lägga ett vite. Detta har den uppenbara negativa effekten att företaget riskerar att gå i konkurs. 

Vilket skulle påverka de funktionshindrade/missgynnade som är kvar i företaget negativt. 

Förfarandet med reserverade kontrakt utgör en konkurrensfördel för de företag som tillåts 

konkurrera om dessa. Att acceptera att ett företag erhåller kontrakt i egenskap av socialt före-

tag för att sedan göra sig av med den kvalificerande delen av arbetskraften är knappast ett 

alternativ. Att som i Finland tillåta en viss ”återställelsetid” kan givetvis vara en del av lös-

ningen. Men det är tveksamt om det utgör en fullödig lösning på problemet. En variant är gi-

vetvis att låta företag behålla kontraktet under en viss tid som företaget kan välja att använda 

för att återställa sin status som socialt företag för att sedan om så inte skett förlora kontraktet. 

Den modellen skulle innebära att hävningen av kontraktet inte skapade en akut situation vare 

sig hos det sociala företaget eller den som upphandlat kontraktet. Denna modell skulle även 

möjliggöra en dialog mellan parterna och även ge de som skulle drabbas av en eventuell ned-

läggning av det sociala företaget ett viss rådrum för att hantera de negativa konsekvenserna.  

7 DEN KVALIFICERANDE KVOTEN  
I dagsläget pekas främst de (arbetsintegrerande) sociala företagen ut som potentiella utförare 

av reserverade kontrakt. De sociala företagen betonar ofta sin arbetsintegrerande roll. Det är 

visserligen sant att antalet anställda har ökat i de sociala företagen men samtidigt har antalet 

verksamma ökat än mer. 

ÅR Företag Anställda Verksamma 

2008191  149 600 3900 

2010192 207 2100193 4600 

                                                             
191 Sociala företag i Sverige 2008- en presentation av150 sociala företag i Sverige, SKOOPI första upplagan 

2007 sidorna 12 och 36. 

192 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-3 . 

193 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-104 . 

http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-3
http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-104
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2012194 271 2600 6300 

 

Arbetskraften i de sociala företagen kan delas in i tre grupper:  

1. De med vanliga anställningar. 

2. De med skyddade anställningar  

3. De verksamma 

De som kan tänkas ingå i den kvalificerande kvoten ingår förmodligen i de två sistnämnda 

grupperna. Hur ser då villkoren ut för dessa grupper och vari ligger skillnaderna för det soci-

ala företaget? 

7.1 SKYDDADE ANSTÄLLNINGAR 
När ett företag anställer en funktionshindrad eller en person som anses ha svårigheter att er-

hålla reguljärt arbete utgår det generellt sett ske med någon form av anställningsstöd195. Dessa 

anställningsformer skulle kunna utgöra en avgränsning när det gäller vilka som ska anses vara 

missgynnade. För samtliga subventionerade anställningsformer gäller att lönen och andra 

anställningsförmåner ska följa kollektivavtal eller ge i väsentliga delar likvärdiga förmåner 

enligt kollektivavtal i branschen196. Det utgår bidrag för lönekostnader197 och i vissa fall även 

handledarstöd198 samt hjälpmedel som inte normalt sett behövs i verksamheten199.. För funkt-

ionshindrade finns det fyra former av anställningsstöd utvecklingsanställning, trygghetsan-

                                                             
194 http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-104 & 

http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-3 . 

195 Sammanställningen är begränsad till de subventionerade anställningsformer som finns med i ”Rapport 

av uppdrag till Tillväxtvärket med anledning av regerings handlingsplan för arbetsintegrerade sociala 

företag N2010/4265/ENT” 

196 Förordning (1997:1275) om anställningsstöd 8 § samt förordning (2000:630) om särskilda insatser för 

personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga § 8. 

197 Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga § 28 samt § 35 samt § 37 samt § 36 a. 

198 Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga § 29 samt § 36a samt § 37. 

199 Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga § 11 och 13.  

http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-104
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ställning, lönebidragsanställning samt skyddad anställning200. För de som anses ha svårigheter 

att erhålla reguljärt arbete finns anställning med särskilt anställningsstöd och instegsjobb. 

Skyddat arbete, utvecklingsanställning och jobb med särskilt anställningsstöd är undantagna 

från lagen om anställningsskydd201. Stöden för de funktionshindrade beror på hur omfattande 

funktionshindret är.  

7.2 DE VERKSAMMA  

De verksamma som finns i de sociala företagen har placerats där i någon form av åtgärd av 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller den kommunala socialtjänsten. Företagen erhåller 

ersättning för detta och har därmed en intäkt istället för en lönekostnad. 

En del av de som verksamma inom jobb- och utvecklingsgarantin är endast berättigade till 

försörjningsstöd för sin arbetsinsats. Detta kräver att de gjort sig av med alla lätt realiserbara 

tillgångar och saknar partner som har sådan inkomst att hen kan antas försörja dem. Försörj-

ningsstödet består av en riksnorm som för en ensamstående utan barn uppgår till 3880 kr202 

till det tillkommer skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 

medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa203. De verksamma som är berättigade till 

någon ersättning från försäkringskassan kan vid behov komplettera med försörjningsstöd.  

De flesta deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt vissa i jobbgarantin för ungdomar204 

erhåller aktivitetsersättning som uppgår till 320-680 kr/dag205 eller 223 kr/dag för de som 

inte tidigare varit berättigade till A-kassa. Efter 450 ersättningsdagar tappar denna grupp rätt 

till ersättning helt och hållet. För de ungdomar som inte erhåller aktivitetsersättning i jobbga-

                                                             
200 Normalt sett ska en person som har skyddat arbete vara anställd hos en offentlig arbetsgivare men det 

förekommer att de jobbar hos ett socialt företag se Rapport av uppdrag till Tillväxtvärket med anledning 

av regerings handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag N2010/4265/ENT sidan 2 samt 

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga § 33. 

201 Lagen (1982:80)om anställningsskydd 1 § 4 punkten. 

202 http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormen 

203 4 kap 3 § 2 punkten Socialtjänstlagen (2001:453. 

204 4 § Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd samt § 5a Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

205 5 § Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd samt 25 och 25 a §§ lagen (SFS 1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkring samt 4 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormen
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rantin för ungdomar utgår utvecklingsersättning med 48 kr eller 140 om dagen206. En del 

verksamma har aktivitets/sjukersättning. Aktivitetsersättning är till för ungdomar som inte 

bedöms kunna jobba inom det närmaste året och sjukersättning är för personer över 30 år som 

inte bedöms kunna jobba ens med anpassat arbete någonsin i framtiden. Dessa ersättningar 

kan vara inkomstrelaterade och utgör då 64 %207 av antagandeinkomsten som baserar sig på 

personens tidigare inkomst208. Om det inte finns någon antagandeinkomst eller den är väldigt 

låg utgår ett garantibelopp som varierar mellan 96 675 kr och 106 800 kr209. De som deltar i 

rehabilitering210 genom försäkringskassan har rehabiliteringspeng som uppgår till som 

personens sjukpenning skulle uppgå till211. Om personen är arbetslös högst 486 kr/dag212. I 

vissa fall kan även särskilt bidrag utgå213. 

7.3.1 SKILLNADER MELLAN VERKSAMMA OCH ANSTÄLLDA 

Som framkommer ovan erhåller den verksamma arbetskraften olika former av ersättningar 

som ligger långt under vad de erhållit i lön om de varit anställda. De omfattas heller inte av 

exempelvis semesterlagen och även om det är vanligt att upphandlarna av placeringarna stäl-

ler vissa krav gällande exempelvis arbetsmiljö med hänvisning till lagen så befinner sig de 

verksamma i en arbetsrättslig gråzon.  

Det finns idag inga uppgifter hur många av de anställda i de sociala företagen som har någon 

form av skyddad anställning. Här uppstår frågeställningen på vilket sätt de sociala företagen 

är arbetsintegrerande? Genom att tillhandahålla anställningar till personer som är funktions-

hindrade eller på annat sätt kan definieras som missgynnade? Eller ska det sociala företaget 

verka arbetsintegrerande genom att vara en åtgärdsaktör som hjälper människor vidare? Pro-

                                                             
206 2 § Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 3 § 2 st Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd och 2 

kap 7 § Studiestödslag (SFS 1999:1395). 

207 34 kap 12 § Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110). 

208 34 kap Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110). 

209 35 kap 18-19 § Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) samt 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337762.aspx . 

210 De som är placerade på företaget genom försäkringskassan. 

211 31 kap 10 § samt 28 kap 7 § samt 25 kap Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110). 

212 28 kap 11 § Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110). 

213 31 kap 14 § Socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) och Försäkringskassans informationsblad om 

rehabilitering sidan 3.  

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337762.aspx
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blemet som jag ser det är att om de sociala företagen ska verka arbetsintegrerande genom att 

vara åtgärdsaktörer samtidigt tilldelas andra offentliga kontrakt än de kontrakt som de innehar 

i sin roll som åtgärdsaktör riskerar det att innebära att potentiella anställningstillfällen blir 

sysselsättningstillfällen. Om målet är att bekämpa arbetslösheten borde det enligt mig vara 

självklart att eftersträva att anställningstillfällen inte omvandlas till sysselsättningstillfällen.  

Om de sociala företagen tillåts genomföra offentliga kontrakt genom att använda sig av verk-

samma istället för anställd personal innebär det att sysselsättningstillfällen prioriteras framför 

anställningstillfällen. Visserligen behöver inte varje förlorat anställningstillfälle medföra end-

ast ett sysselsättningstillfälle eftersom att det givetvis går att upprätthålla en högre beman-

ningsnivå för ett företag som istället för lönekostnader har arbetskraftsintäkter. Eventuellt kan 

även vissa arbetstillfällen skapas genom att det förmodligen medför mer administration än 

anställningar samt att det kan föreligga extra behov av handledare. Detta är dock inte nödvän-

digtvis arbetstillfällen som per automatik skulle försvinna om de sociala företagen anställde 

de personer som i dagsläget är verksamma i företagen. 

I det motiverande skälet till reserverade kontrakt sammankopplas social integration med 

sysselsättning och arbete. Arbete är ett ord som ofta men inte alltid sammankopplas med an-

ställning. Ordet sysselsättning har ett breddare användningsområde och kan användas för så-

väl anställning som deltagande i utbildning/åtgärd.  Det motiverande skälet kopplar inte bara 

samman sociala integration med arbete eller sysselsättning. I skälet påtalas också att skyddade 

verkstäder och program för skyddad anställning ska bidra till att uppnå den sociala integrat-

ionen. Program för skyddad anställning borde rimligtvis innebära att de som deltar i pro-

grammet är anställda. Frågan är dock om det innebär att endast anställda ingår i programmet 

eller om ett program för skyddad anställning kan innefatta en kombination av anställda och 

sysselsatta. Det kan heller inte ses som självklart att skyddade verkstäder drivs med uteslu-

tande anställd arbetskraft. 

Oavsett om ett kontrakt reserveras för en skyddad verkstad eller genomförande inom ramen 

för program för skyddad anställning ställs villkoret att minst 50 % av arbetskraften ska vara 

funktionshindrade. Frågan är om denna kvot ska uppfyllas av anställda eller ingår även andra 

personer som arbetar på den skyddade verkstaden eller inom ramen för programmet för skyd-

dad anställning? Det beror på tolkningen av ordet arbetskraft. En tolkning är givetvis att alla 

som arbetar med en uppgift utgör arbetskraft. En annan tolkning är att arbetskraft avser för 

uppgiften anställd personal. 
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Ett sätt att fastställa hur arbetstagarbegreppet ska tolkas är att utgå från annan EU-lagstiftning. 

I fördraget om Europeiska unions funktionssätt kopplas arbetstagarbegreppet till anställnings-

villkor med följande formulering: 

Denna fria rörlighet ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna 

på grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och an-

ställningsvillkor214. 

I Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter kopplas visserligen inte arbets-

tagarbegreppet till anställningsförhållandet men väl till rätten att förhandla och ingå kollektiv-

avtal: 

Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder 

Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med 

unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektiv-

avtal på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder 

för att försvara sina intressen, inbegripet strejk215. 

Kopplingen mellan arbetstagarbegreppet och anställningsförhållandet görs även i en rad di-

rektiv: 

arbetstagare: varje person som i den berörda medlemsstaten åtnjuter skydd som arbetstagare 

enligt den nationella lagstiftningen rörande anställningsförhållandet216.  

mobila arbetstagare: arbetstagare som är anställda som resande personal av företag som 

bedriver person- eller godstransport på väg, i luften eller via inre vattenvägar217. 

Detta direktiv är tillämpligt på varje arbetstagare som har ett anställningsavtal eller ett an-

ställningsförhållande som regleras genom eller omfattas av gällande lagstiftning i en med-

lemsstat218. 

                                                             
214 Artikel 45 punkt 2 FEUF. 

215 Artikel 28 Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. 

216 Överlåtelsedirektivet 2001/23/EG artikel 2 d. 

217 Arbetstidsdirektivet 2003/88/EG artikel 2 punkt 7. 
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Medlemsstaterna skall, oavsett vilken lag som gäller för anställningsförhållandet, se till att 

de företag som anges i artikel 1.1 på följande områden garanterar de arbetstagare som är 

utstationerade inom deras territorium de arbets- och anställningsvillkor som i den medlems-

stat inom vars territorium arbetet utförs är fastställda219. 

Medlemsstaterna kan fastställa att de företag som anges i artikel 1.1 skall garantera arbetsta-

garna enligt artikel 1.3 c samma villkor som de som tillämpas för tillfälligt anställda arbets-

tagare i den medlemsstat inom vars territorium arbetet utförs220. 

Utstationeringsdirektivet är dock inte helt konsekvent när det gäller sambandet mellan ar-

betstagare och anställning: 

I detta direktiv avses med begreppet arbetstagare det begrepp som tillämpas i rätten i den 

medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är utstationerad221.  

Frågan uppstår då hur arbetstagarbegreppet används i svensk lag. I lagen om anställnings-

skydd uppges det att: 

Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst222. 

Sammantaget anser jag att arbetstagare bör tolkas som att det avser en person som är anställd 

för arbete. Därtill kommer den koppling mellan social integration som motiverar förfarandet 

med reserverade kontrakt och den koppling som Kommissionen gör mellan social integration 

och anställning.  Min slutsats är därmed att förfarandet med reserverade kontrakt har som mål 

att upphandlande enheter ska ges en möjlighet att underlätta för företag som genom att an-

ställa funktionshindrade bidrar till deras sociala integration och därmed bidrar till att de får 

samma möjligheter som inte är funktionshindrade.  

                                                                                                                                                                                              
218 Artikel 1 punkt 1 direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att 

upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet. 

219
 Artikel3 punkt 1 Utstationeringsdirektivet. 

220 Artikel3 punkt 9 Utstationeringsdirektivet. 

221 Artikel 2 punkt 2 Utstationeringsdirektivet. 

222 1 § 1 m Lag (1982:80) om anställningsskydd. 
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Att införa ett krav på att den arbetskraft som ingår i den kvalificerande kvoten utgör dock 

endast en partiell lösning. Visserligen är det möjligt att det skulle innebära en ökning av an-

talet funktionshindrade/missgynnade anställda i de sociala företagen. Men det skulle i sig inte 

sätta stopp för att en stor del av arbetskraften fortfarande skulle kunna utgöra verksamma 

personer.  

Att bekämpa arbetslöshet är ett av de syften som beaktandeskälet223 omnämner som möjligt 

för att motivera särskilda kontraktsvillkor eller förfarandet med reserverade kontrakt. Beak-

tandeskälet nämner bland annat anställningar men även krav att bedriva bedrivandet av yrkes-

utbildning. Det kan innebära exempelvis traineeplatser eller lärlingsplatser där de som utbil-

das erhåller lön.  Här uppstår dock frågan vad är utbildning? Är det frågan om utbildning där 

praktik ingår och där utbildningen i slutänden utmynnar i någon form av examen eller erhål-

lande av yrkesbevis. Eller kan det även innefatta arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller andra 

sysselsättningsåtgärder som inte inkluderar utbildning och där kontraktsutövaren inte betalar 

någonting till dem som utför kontraktet.  

Om kontraktsinnehavaren dessutom erhåller ersättning för att använda sig av dessa personer i 

samband med utförandet av kontraktet kan det förmodligen betraktas som marknadsstörande. 

Att krav att ett kontrakt ska genomföras med deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

eller andra sysselsättningsåtgärder kan förmodligen bli svårt att uppfylla för aktörer från andra 

länder och blir därmed otillåtet enligt ”inre marknadstestet”.  

7.3.2  GERHARDMÅLET (INRE MARKNADS-TESTET)224 

En tysk medborgare (Gerhard) som var anställd på en tysk advokatbyrå225 hade sedan länge 

hemvist i Italien226. Han hade varit anställd på en italiensk advokatbyrå som medarbetare och 

delägare utan att några klagomål riktats mot honom227. Han öppnade en egen byrå och Mila-

nos advokatsamfund inledde ett disciplinärt förfarande och förbjöd honom att använda titeln 

                                                             
223 Upphandlingsdirektivet beaktandeskäl 33. 

224C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, REG 1995 

I-4165. 

225 Punkt 3 a.a. 

226 Punkt 4 a.a. 

227 Punkt 5 a.a. 
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”avoccato”228. Den tyske advokaten vände sig till den nationella domstolen229. Den nationella 

domstolen vände sig till EU-domstolen med frågeställningar kring reglerna om öppnandet av 

advokatbyrå på italienskt territorium och dels kring kriterierna för att en verksamhet ska ses 

som tillfällig eller inte230. EU-domstolen påpekade att dess roll endast var att tillhandahålla 

tolkningsdata till nationella domstolar när de behandlar mål som berör gemenskaprätten231. 

EU-domstolen fastslog att när en medborgare i en medlemsstat stadigvarande och kontinuer-

ligt erbjuder tjänster från en stadigvarande plats i en annan medlemsstat så är det regelverket 

om etablering och inte regelverket om tillhandahållet av tjänster som är tillämpligt232. EU-

domstolen fann att etableringsfriheten utövas på de villkor som gäller landets egna invånare i 

samband med etablering233. Det kan dock finnas nationella regelverk kring etablering eller 

användandet av viss yrkestitel som är motiveras av allmänintresset234. Av denna orsak finns 

det regleringar i EU-rätten om ömsesidigt erkännande av yrkeskompetens samt samordning av 

nationella regelverk för etablering av ett eget företag235. De nationella regelverken måste upp-

fylla dessa fyra förutsättningarna: 

 

1. Tillämpbara på ett icke-diskriminerande sätt 

2. Framstår som motiverad med hänsyn till tvingande allmänintresse 

3. Ägnad att säkerställs förverkligandet av det eftersträvade målet 

4. Inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla målet236 

 

                                                             
228 Punkt 6 och 9 a.a. 

229 Punkt 12 a.a. 

230 Punkt 18 a.a. 

231 Punkt 19 a.a. 

232 Punkt 28 a.a. 

233 Punkt 33 a.a. 

234 Punkt 35 a.a. 

235 Punkt 36 a.a. 

236 Punkt 37 a.a.(Inre marknads-testet). 
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EU-domstolen påpekade också att examen från ett annat medlemsland måste beaktas och att 

kvalifikationer och kunskaper en person förvärvat i ett annat medlemsland inte fick bortses 

ifrån samt att jämförande prövning måste ske vid behov237. 

7.4. KVOTBERÄKNING 
Ett av villkoren för att förfarandet med reserverade kontrakt ska kunna användas är att en viss 

del av arbetskraften ska vara funktionshindrade. Men det framkommer inte hur denna andel 

ska beräknas. Är det antalet anställda eller är det andel av arbetstimmar i företag som ska tas i 

beaktande vid fastställandet av om kvoten är uppfylld eller inte? Om ett företag har 10 an-

ställda varav 5 funktionshindrade som har 20%-iga tjänster samtidigt som samtliga av de icke 

funktionshindrade är heltidsanställda är företaget då kvalificerat att konkurrera om reserve-

rade kontrakt? Om det är antalet anställda som räknas är svaret ja, om det är andelen arbets-

timmar som ska räknas är svaret nej. Alla människor kan ha behov av att endast jobba deltid. 

Eftersom att syftet med reserverade kontrakt är att integrera människor som annars har svårt 

att komma in på arbetsmarknaden anser jag att det torde vara mer effektivt att utgå från ande-

len tjänstetimmar. Under alla omständigheter är det önskvärt att detta klargörs vid ett eventu-

ellt införande av reserverade kontrakt. 

7.4.1 DE SOM INGÅR I KVOTEN 

I dagsläget måste andelen funktionshindrade uppgå till minst 50 %. I direktivförslaget föreslås 

att denna andel ska minskas till 30 %.  I samband med åtgärder vars syfte är att integrera 

funktionshindrade på arbetsmarknaden föreligger alltid frågeställningen vad som är bäst? Att 

ordna särskilda arbetsplatser för de funktionshindrade eller att försöka bereda plats för dem på 

den reguljära arbetsmarknaden. Om särskilda arbetsplatser bereds för funktionshindrade kan 

dessa förmodligen lättare anpassas för de särskilda behov som de funktionshindrade har. Men 

frågan är om de verkligen kan ses som integrerade. Därtill kan produktionskapaciteten påver-

kas negativt om alla eller en mycket hög andel på en arbetsplats är funktionshindrade. Ett allt 

för högt ställt krav på att en viss andel av personalen ska vara funktionshindrade kan även i 

vissa situationer innebära att ett företag försätts i en situation där företaget är förhindrat att 

växa på grund av brist på funktionshindrade som står till arbetsmarknadens förfogande och 

har relevant kompetens.   

  

                                                             
237 Punkt 38 a.a. 
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7.4.2 MISSGYNNADE 
I direktivförslaget föreslås att den kvalificerande kvoten ska utökas från att enbart gälla 

funktionshindrade till att även gälla missgynnade arbetstagare. Jag anser att ett problem med 

utvidgningen är att begreppet missgynnade är ett relativt vagt begrepp. Detta har uppmärk-

sammats av såväl regionkommittén som utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 

som bägge lagt fram ändringsförslag i syfte att definiera begreppet missgynnade. Region-

kommitténs ändringsförslag lyder238: 

”Begreppet missgynnade arbetstagare innefattar bland andra arbetslösa personer som har sär-

skilda problem med integration och särskilt svaga grupper och minoriteter.”   

Utskottets förslag lyder239: 

Missgynnade personer omfattar bland annat arbetslösa, personer som upplever särskilda svå-

righeter med integration, personer som riskerar att drabbas av utestängning, personer som 

tillhör utsatta grupper samt missgynnade minoriteter. Meddelandet om upphandling kan inne-

hålla en hänvisning till denna bestämmelse. 

Jag håller med om att det är önskvärt att begreppet missgynnade personer klargörs i större 

utsträckning. Men förslagen är allt för vaga för att fylla den funktionen. Ett problem är att 

begreppen bland annat/andra används vilket jag anser ska tolkas som att den efterföljande 

texten ska ses som exemplifierande snarare än uttömmande, därmed kvarstår definitionspro-

blematiken kring begreppet missgynnade. I uppräkningen används termerna ”utsatta/svaga 

grupper” ett i sig vagt och oklart begrepp som knappast bidrar till ett klargörande av begrep-

pet missgynnad. Noterbart är även att definitionerna till viss del går isär genom att det ena 

pekar på minoriteter det andra på missgynnade minoriteter 

Samtidigt innebär den utökade kretsen att reserverade kontrakt kan bli ett mer verkningsfullt 

arbetsmarknadspolitiskt verktyg. Utökningen av den kvalificerande kretsen ger också dessa 

aktörer ett större utrymme att verka och växa även på mindre orter där kretsen funktionshind-

                                                             
238 Yttrande från Regionkommittén, ”Paketet om offentlig upphandling” ECOS-V-029, 97:e plenarsessionen 8-

10 oktober 2012 sidan 18. 

239 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd ”Betänkande om förslaget till Europaparlamentet 

och rådets direktiv om offentlig upphandling” Referens:  A7-0007/2013, 2013-01-11. 
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rade kan vara begränsad samtidigt som det finns ett stort behov av insatser för exempelvis 

(långtids)arbetslösa. 

Den utökade kretsen skapar förmodligen också ett nytt problem. När en person är funktions-

hindrad förblir personen förmodligen funktionshindrad. Men frågan är om en person verkli-

gen kan räknas som missgynnad hur länge som helst? Och om inte vad händer då när en per-

son som ingår i den kvalificerande kvoten inte längre klassas som missgynnad? Ska personen 

då sägas upp för att ersättas av någon annan? Eftersom att åtminstone vissa av de skyddade 

anställningarna innebär att personen inte omfattas av LAS kan det visserligen vara lätt gjort. 

Frågan är då vilken situation som den personen hamnar i. Om det är en person som varit an-

ställd med särskilt anställningsstöd kan personen inte räkna den arbetade tiden som grund för 

arbetslöshetsersättning240. Här riskerar det med andra ord att uppstå en situation där männi-

skor vandrar mellan arbetsperioder och åtgärdsperioder.  

8 SAMMANSTÄLLNING  
Frågeställningen för den här uppsatsen var om offentlig upphandling kan användas som 

verktyg för en integrerande arbetsmarknad med goda villkor?  

Min slutsats är att offentlig upphandling mycket väl kan utgöra ett verktyg av flera för att 

skapa en integrerande arbetsmarknad med goda villkor. Införandet av reserverade kontrakt 

och sociala företag kan utgöra verktyg mot en integrerande arbetsmarknad. Här tror jag dock 

att Sverige behöver omarbeta sin definition av sociala företag och börja ställa krav på att 

dessa anställer funktionshindrade/utsatta människor. Annars riskerar vi att arbetsmarknaden 

utvecklas till en sysselsättningsmarknad med ersättningar istället för löner och en kringränd 

arbetsrätt.  

Det behövs även förbättringar av de anställningsformer som är avsedda att underlätta 

anställningen av funktionshindrade/utsatta människor. Dels för att se till att bidragen är 

relevanta i förhållande till löneutvecklingen och inte utgör en broms. Dels för att tillförsäkra 

de som anställs med dessa anställningsformer samma villkor som övriga arbetsmarknaden. 

Annars kanske framtidens sociala krav är att kontraktet ska genomföras med anställd 

personal, något som borde vara en självklarhet. 

                                                             
240 § 14 punkt 1. 
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När det gäller möjligheten att i samband med upphandling ställa krav på goda arbetsvillkor 

anser jag att ”vita jobb-modellen” utgör ett relevant om inte fullständigt färdigt verktyg. Ett 

EU-gemensamt ”socialt märke” skulle förbättra situationen främst gällande möjligheten att 

ställa krav vid inköp av varor från länder utanför EU. 
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