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Sammanfattning  
En upphandlande myndighet kan inte uppställa villkor om att anbudsgivare ska 

vara anslutna till kollektivavtal. Det skulle bland annat stå i strid med de all-

männa rättsprinciperna om likabehandling och icke-diskriminering på grund av 

nationalitet. Däremot kan en upphandlande myndighet under vissa förutsätt-

ningar ställa krav på att arbetsvillkoren vid utförandet av ett kontrakt ska stå i 

nivå med vissa kollektivavtalsenliga villkor. Eftersom villkoren rör fullgöran-

det av ett kontrakt uppställs de lämpligast som särskilda kontraktsvillkor (även 

kallade fullgörandevillkor). De förutsättningar som måste uppfyllas av ett full-

görandevillkor är att villkoret är; 

- kopplat till fullgörandet av kontraktet, 

- tydligt angivet i förfrågningsunderlaget eller i annonsen, 

- i överensstämmelse med de allmänna rättsprinciperna och  

- kontrollerbara. 

På grund av kravet på koppling till fullgörandet är det i dag inte förenligt med 

unionsrätten att uppställa kollektivavtalsenliga villkor vid varuupphandlingar 

om inte varorna tillverkas på beställning och villkoren därmed kan kopplas till 

fullgörandet eller om varuupphandlingen är en del i en tjänsteupphandling. 

Däremot finns andra sätt att uppställa arbetsrättsliga villkor vid varuupphand-

ling. 

Vid tillämpning av kollektivavtalsenliga villkor bör den upphandlande 

myndighet beakta om det är en gränsöverskridande upphandling, som omfattas 

av EU-rätten, eller en nationell upphandling, som regleras endast i nationell 

lagstiftning. I upphandlingslagstiftningen finns inga hinder mot att uppställa 

kollektivavtalsenliga villkor, i de allmänna bestämmelserna i LOU uppmanas 

upphandlande myndigheter att beakta sociala hänsyn vid upphandling. Vid 



 
 

3 
 

gränsöverskridande upphandling begränsas dock nivån på uppställda kollektiv-

avtalsenliga villkor eftersom den upphandlande myndigheten bör beakta till-

lämpningen av utstationeringsdirektivet för att vara förenliga med EU-rätten. 

Det innebär i praktiken att villkoren som uppställs endast kan gälla de områden 

som omfattas av utstationeringsdirektivets hårda kärna. Kollektivavtalsenliga 

villkor ska ligga i nivå med minimivillkor i branschens centrala kollektivavtal 

för att en myndighet ska vara säker på att dessa är förenliga med utstationer-

ingsdirektivet. De flesta områden i den hårda kärnan, förutom minimilöner, föl-

jer av lag och återfinns i utstationeringslagen. 

Vid nationella upphandlingar kan kollektivavtalsenliga villkor uppställas 

inom ramen för de allmänna rättsprinciperna om proportionalitet, likabehand-

ling, icke-diskriminering, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Hur vid ramen 

är vid tillämpning av kollektivavtalsenliga villkor har dock inte prövats i Sve-

rige. EU-domstolen, och även Konkurrensverket, har uttalat att principen om 

öppenhet förutsätter tydligt utformade villkor så anbudsgivare vet vilka nivåer 

de ska anpassa sina anbud till. Villkorsförhandling med fackförening eller allt-

för allmänna hänvisningar till att ”kollektivavtalsenliga villkor ska gälla” anses 

inte uppfylla kraven på tydlighet och öppenhet.  

Den svenska kollektivavtalsmodellen har en lång och utbredd tradition i 

Sverige. Under förutsättning att uppställda kollektivavtalsenliga villkor är i 

nivå med tillämpliga kollektivavtal, samt utformade på ett objektivt och icke-

diskriminerande sätt, finns det inget som tyder på att det skulle vara oproport-

ionellt att ställa sådana krav i offentliga upphandlingar. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnet 

Vilka är de juridiska förutsättningar för att ställa krav på kollektivavtal eller 

kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling? Med tanke på utform-

ningen av ”den svenska modellen”
1
 är frågan av stor betydelse för många 

branscher i Sverige. Modellen innebär att arbetsmarknadens parter tillsammans 

gör upp om arbetsvillkoren inom olika branscher, utan inblandning av staten 

och lagstiftaren.
2
 Visserligen finns ramlagar på flera av arbetsrättens områden, 

som till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160), semesterlagen (1977:480), ar-

betstidslagen (1982:673) och diskrimineringslagen (2008:567). Förmåner och 

regleringar utöver lagstiftade nivåer och för specifika branscher regleras dock i 

kollektivavtal efter förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare genom 

deras respektive organisationer.
3
 På grund av den svenska modellen saknar 

Sverige lagreglerade minimilöner, lönevillkor regleras istället helt genom kol-

lektivavtal. Det finns med andra ord ingen nedre gräns för vilka löner arbetsgi-

vare och arbetstagare kan komma överens om då kollektivavtal saknas. I 

branscher där lönekostnader utgör stora delar av en leverantörs totalkostnader 

finns därmed risk för att pressade löneutbetalningar, till exempel genom anli-

tande av arbetstagare från låglöneländer eller svart arbetskraft,
4
 används som 

ett konkurrensmedel. Fenomenet benämns ibland som social dumpning.
5
  

De unionsrättsliga regelverken för offentlig upphandling har historiskt 

sett syftat till att förverkliga den inre marknaden. Ekonomiska aspekter som fri 

rörlighet och konkurrens har prioriterats, även om sociala hänsyn successivt 

har getts ett ökat utrymme.
6
 Frågan huruvida upphandlande myndigheter kan 

uppställa krav på kollektivavtalsenliga villkor kringgärdas dock fortfarande av 

viss osäkerhet. Beaktas inte kollektivavtal och andra sociala hänsyn vid myn-

digheternas kravställningar kan det bli till nackdel för leverantörer som, mer än 

andra, lägger resurser på goda anställningsförhållanden. Socialt ansvar innebär 

                                                           
1
 Se t.ex. SOU 2008:123, s. 15. 

2
 Se t.ex. SOU 2008:123, s. 15 eller prop. 2009/10:48, s. 12. 

3
 Se t.ex. SOU 2008:123, s. 16. 

4
 Här åsyftas arbetstagare som arbetsgivaren inte betalar sociala avgifter och arbetsgivaravgif-

ter för och därmed har lägre kostnader för. 
5
 Se t.ex. mål C-341/05, Laval, punkt 103. 

6
 Se SOU 2011:73, s. 349. Framväxten av sociala hänsyn behandlas i avsnitt 3.1. 
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ofta högre kostnader för en leverantör som, om insatserna inte beaktas vid upp-

handlingen, inte har någon möjlighet att lägga lägre anbud än leverantörer som 

inte tar något socialt ansvar. Eftersom offentlig upphandling i Sverige omsätter 

mellan 560-670 miljarder kronor per år har myndigheters kravställningar stor 

påverkan på hela den svenska marknaden.
7
 

Uppsatsen avser undersöka om offentliga myndigheter har någon möjlig-

het att vid offentlig upphandling ställa krav på att leverantörer är anslutna 

till/följer befintliga kollektivavtal eller villkoren där i. Arbetet behandlar när, 

det vill säga i vilken del av en upphandling, sådana krav kan uppställas och hur 

sådana krav kan uppställas utan att stå i strid med EU-rätten. När de olika ste-

gen i upphandlingsförfarandet behandlas beaktas även andra möjligheter att 

uppställa arbetsrättsliga villkor, även om de inte hänvisar till villkor i kollek-

tivavtal. På grund av frågornas natur behandlas även tillämpningen av utstat-

ioneringsdirektivet, samt ILO:s konventioner. 

Viss begreppsförvirring kan råda på området varför en kort genomgång 

följer. Vad som avses med sociala hänsyn redogörs för i avsnitt 3. Fullgöran-

devillkor är detsamma som särskilda villkor (egentligen särskilda villkor för 

kontraktets fullgörande). Vid allmänna beskrivningar används oftast termen le-

verantörer, men dessa kan även benämnas anbudsgivare. Eftersom arbetet utgår 

ifrån offentlig upphandling i den klassiska sektorn används termerna anbudsgi-

vare respektive upphandlande myndighet eller myndighet genomgående.
8
 Med 

upphandlingsdirektiven avses det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet 

tillsammans. 

EU har under arbetets gång antagit nya och reviderade upphandlingsdi-

rektiv, vilka Sverige har två år på sig att genomföra i svensk lagstiftning. En 

del av arbetet ägnas åt en kort redogörelse av det nya klassiska direktivet 

2014/24 och vilken betydelse det kan ha för den aktuella rättsfrågan. 

                                                           
7
 Siffran är hämtad från Konkurrensverkets rapportserie 2013:9, s. 7, och bygger på upphand-

lingspliktiga inköp under 2012. 
8
 Vilket kan jämföras med LUF där termerna anbudssökande resp. upphandlande enhet an-

vänds eftersom även privata aktörer kan omfattas av upphandlingsreglerna. 
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1.2 Avgränsningar 

I arbetet används termen offentlig upphandling, för att förtydliga att arbe-

tet är inriktat på upphandlingar i den klassiska sektorn.
9
 Varken försörjningsdi-

rektivet, LOV eller LUFS behandlas i arbetet. Det finns dock många likheter i 

uppbyggnad och tillämpning mellan de olika upphandlingsdirektiven respek-

tive upphandlingslagarna, vilket innebär att flera delar av examensarbetet kan 

appliceras även på andra delar av upphandlingsområdet. För att bättre kunna 

fokusera på rättsfrågan, och eftersom det inte funnits tid att utreda vilka dessa 

likheter respektive skillnader är, riktar sig arbetet mot upphandlingar inom den 

klassiska sektorn. 

1.3 Metod och material 

Frågeställningen utreds enligt den rättsdogmatiska metoden, vilket är den all-

mänt erkända metoden på rättsvetenskapens område.
10

 Metoden innebär att de 

olika rättskällorna ställs mot varandra i enlighet med rättskälleläran för att 

kunna fastställa vad som är gällande rätt eller vad som borde vara gällande rätt. 

Syftet med arbetet är att utreda gällande rätt, de lege lata, för den aktuella rätts-

frågan. Eftersom delar av rättsfrågan ännu inte prövats rättsligt eller regleras 

uttryckligen i rättskällorna stannar vissa trådar vid att utreda argumentationen 

för ena respektive andra sidan. Det leder i vissa fall till att ena sidan är så pass 

övertygande att de lege ferenda, det vill säga vad som borde vara gällande rätt i 

förhållande till rättskällorna, med viss sannolikhet kan utrönas.
11

 

  De klassiska rättskällorna enligt rättskälleläran är författningar, förarbe-

ten, praxis, sedvana och doktrin. Lagar och andra författningar är överställda 

övriga rättskällor, medan hierarkin mellan övriga kan variera beroende på 

rättsområde. Även olika författare kan ha olika syn på källorna inbördes förhål-

landen.
12

  

Huruvida vägledande myndighetspublikationer kan beaktas vid rättsve-

tenskapligt arbete är även det omtvistat. Enligt den strängare synen på rättskäl-

leläran skulle dessa troligen lämnas helt utanför arbetet, men rimliga uttolk-

                                                           
9
 Se Sundstrand I, s. 59. 

10
 Se Peczenik, s. 312 och även Warnling-Nerep, s. 19f. angående förevarande stycke. 

11
 Jfr Peczenik, s. 313. Peczenik konstaterar att rättsdogmatikern saknar rätt att fatta bin-

dande beslut, men får framlägga förslag på de lege ferenda.  
12

 Se Warnling-Nerep, s. 63, samt Peczenik, s. 315 angående hela stycket. 
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ningar av rättsläget baserade på god juridisk argumentation kan enligt min me-

ning mycket väl beaktas.
13

 Eftersom den aktuella rättsfrågan adresseras spar-

samt i de etablerade rättskällorna har jag sökt även i myndighetspublikationer 

för att finna stöd eller motargument för olika tolkningar. 

 Teoretiskt sett kan det även bli aktuellt att fråga sig hur olika förarbeten 

står sig mot varandra. Syftet vid subjektiv teleologisk tolkning är till exempel 

att finna lagstiftarens vilja med en viss författning (se nedan). Värderas då en 

grundlig SOU högre än en senare författad riksdagsproposition? Det är inte all-

tid en proposition följer rekommendationer som givits vid en offentlig utred-

ning.
14

 Några sådana motsägelser har dock inte aktualiserats under förevarande 

arbete.  

De tolkningsmetoder som tillämpas vid behandling/bearbetning av 

rättskällorna är bokstavstolkning, systematisk tolkning samt subjektiv respek-

tive objektiv teleologisk tolkning.
15

 De två förra tolkningsmetoderna behandlar 

framförallt lagtext och hur den tolkas utifrån de skrivna orden respektive hur 

texten bör tolkas i förhållande till det interna systemet. Den objektiva teleolo-

giska tolkningen beaktar även syftet med lagtexten för att på så sätt avgöra hur 

den ska tolkas. Med subjektiv teleologisk tolkning avses istället att lagstiftarens 

ursprungliga syfte med författningen har avgörande betydelse för hur den ska 

tolkas. De olika tolkningsmetoderna kan sällan användas helt avskilda från 

varandra, men tonvikten vid förevarande arbete har legat på de teleologiska 

metoderna. Förarbeten och andra rättskällor har beaktats efter dignitet för att 

finna syftet med respektive författning vilket i sin tur leder till hur författningen 

sannolikt ska tolkas. 

Inom offentlig upphandling har EU-rätten stort inflytande på tillämp-

ningen av befintlig reglering. Primärrätten, här de allmänna rättsprinciperna 

samt funktionsfördraget, har direkt effekt i svensk rätt. Strider en reglering mot 

primärrätten kan enskilda åberopa EU-rätten till stöd för sin talan.
16

 Även di-

rektiv och förordningar, som tillhör sekundärrätten, har bindande verkan för 

                                                           
13

 Se Warnling- Nerep, s. 65. Jfr även med Sandgren, JT 1999/00, s. 591, och hans resonemang 
avseende gällande rätt på gräsrotsnivå. 
14

 Svaret är ”det beror på”. Jfr exempelvis Warnling-Nerep, s. 64 f., om domaren, åklagaren 
respektive advokatens olika roller. 
15

 Se Warnling-Nerep, s. 72 ff., samt Bernitz m.fl., s. 68 f. angående följande stycke. Jfr även 
med Hettne, s. 158 ff. om EU-rättsliga tolkningsmetoder.  
16

 Se Bernitz och Kjellgren, s. 112 ff. om direkt effekt. 
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svensk lagstiftning. Svensk rätt ska tolkas i enlighet med EU-rätten och uppstår 

tveksamheter vid situationer som berör unionsrätten ska den nationella rätten 

tolkas i ljuset av EU-rätten eller helt ge vika för den.
17

 Av denna anledning be-

handlar uppsatsen i vissa fall endast tolkning av EU-direktiven då nationell rätt 

ska tillämpas i enlighet med EU-rätten.   

Förarbeten, tolkningsmeddelanden från kommissionen, generaladvoka-

ternas förslag till avgörande och annan EU-rättslig doktrin räknas till sekundär-

rätten, men ses endast som vägledande dokumentation utan bindande verkan, 

så kallad soft law. Såväl kommissionens som generaladvokaternas argumentat-

ion kan dock fastslås i EU-domstolens rättspraxis, vilken har bindande ver-

kan.
18

  

För att uppnå harmonisering inom unionen stadgas i artikel 19.1 FEU att 

EU-domstolen, med underinstans och specialdomstolar, är uttolkare av unions-

rätten. Hur de allmänna rättsprinciperna eller vissa europarättsliga rättsakter 

ska tillämpas i en given situation kan i vissa fall endast utläsas ur praxis. EU-

domstolens avgöranden ska följas av medlemsstaternas domstolar. En stor del 

av förevarande examensarbete består med andra ord i att granska EU-

domstolens avgöranden.
19

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 behandlas EU-rättens primärrätt i allmänna ordalag. Förhållandet till 

nationell rätt samt de allmänna rättsprinciperna behandlas. Därefter syftar kapi-

tel 3 till att sätta in läsaren i det vidare begreppet sociala hänsyn och dess 

ökade betydelse inom EU-rätten. För att främja den fortsatta förståelsen intro-

duceras även utstationeringsdirektivet samt ILO. 

Kapitel 4 redogör för upphandlingsförfarandets olika steg, samt förutsätt-

ningarna för att beakta arbetsrättsliga villkor i respektive steg. Även alternativ 

till kollektivavtalsenliga villkor behandlas medan kapitel 5 redogör specifikt 

för hur krav på kollektivavtalsenliga villkor kan uppställas vid offentlig upp-

handling. 

                                                           
17

 Se Finna rätt, s. 69 ff. (2008). Se även Bernitz och Kjellgren, s. 100 ff. om unionsrättens före-
träde, samt s. 123 ff. om direktivkonform tolkning.  
18

 Se Hettne m.fl., s. 40 f., samt s. 46 ff. angående icke-bindande rättsakter och s. 116 ff. om 
generaladvokaternas förslag till avgörande. 
19

 Se Bernitz och Kjellgren, s. 181 ff. angående hela stycket. Kan även jämföras med Warnling-
Nerep, s. 83 f. om praxis ställning i svensk lagstiftning. 
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Eftersom reviderade (och ett nytt) upphandlingsdirektiv antagits under år 

2014 ägnas kapitel 6 åt en kort överblick av det nya klassiska direktivet. 

2. Primärrätten och de allmänna rättsprinciperna 

2.1 Primärrätten 
EU-rätten kan uppdelas i primärrätt och sekundärrätt. Till primärrätten räknas 

EU-fördragen
20

 och de allmänna rättsprinciperna som kan utläsas ur funktions-

fördraget respektive EU-domstolens praxis.
21

 I fördragen utstakas unionens 

kompetensområde och gemensamma mål, bland annat om konkurrens och fri 

rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital inom EU.
22

  

För att förverkliga unionens mål har ett antal allmänna rättsprinciper 

formats i såväl fördrag som genom EU-domstolens tolkning av fördragen. De 

rättsprinciper som är väsentliga vid offentlig upphandling, och numera in-

skrivna i upphandlingsdirektiven, är principerna om likabehandling, icke-

diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.  

På de områden som regleras av EU har unionsrätten så kallad direkt ef-

fekt på medlemsstaternas lagstiftning, oavsett om den har införlivats eller inte. 

Det gäller inte enbart primärrätten, utan även andra bindande rättsakter kan ha 

direkt effekt, om bestämmelserna är tillräckligt klara och tydliga. Innebörden är 

att om en medlemsstats rättsordning strider mot unionsrätten kan en enskild 

part åberopa bestämmelser i EU-rätten, vilka ska lämnas företräde.
23

  

Inom ramen för primärrätten utformas bland annat direktiv vilka måste 

genomföras i den nationella rätten. Direktiven räknas till sekundärrätten och 

medlemsstaterna avgör själva hur de ska genomföras i nationell rätt. I vissa fall 

uppnår staten redan syftet och målen med ett direktiv och behöver då inte vidta 

någon ytterligare åtgärd.
24

  

Primärrätten är den yttre ramen för hur EU-direktiven och annan sekun-

därrätt kan utformas och tillämpas. De allmänna rättsprinciperna fyller dessu-

tom sin funktion genom att fylla de luckor som uppstår i fördrag och direktiv. 

                                                           
20

 I huvudsak unionsfördraget, funktionsfördraget, samt rättighetsstadgan. Se Bernitz och 
Kjellgren, s. 47 f. Jfr 
21

 Se Hettne, s. 44., samt Bernitz och Kjellgren, s. 140. 
22

 Se Bernitz och Kjellgren, s. 47 ff. 
23

 Se a.a., s. 112 ff. 
24

 Se a.a., s. 56. 
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Hur principerna ska tolkas för att fylla dessa luckor framgår av EU-domstolens 

vägledande praxis.
25

 

Vid offentlig upphandling har de allmänna rättsprinciperna betydelse oavsett 

om ett upphandlingskontrakt eller vissa specifika kravställningar faller utanför 

direktivets tillämpningsområde, som är fallet vid tjänstekoncessioner, B-

tjänster samt upphandlingar under angivna tröskelvärden.
26

 Visserligen finns 

möjlighet för medlemsstaterna att själva reglera upphandlingar som faller utan-

för direktivet, men i LOU 1:9 räknas de allmänna rättsprinciperna upp utan be-

gränsning till vilka upphandlingar som omfattas. 

2.2 De allmänna rättsprinciperna vid offentlig upphandling 

Likabehandling – Alla anbudsgivares anbud ska behandlas lika. Uppställda 

krav ska gälla under hela upphandlingen och tillämpas på samma sätt mot alla 

anbudsgivare. I målet Fabricom konstaterades bland annat att ”[e]nligt fast 

rättspraxis innebär likabehandlingsprincipen att lika situationer inte får behand-

las olika och att olika situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns 

sakliga skäl för en sådan behandling”.
 27

 

Icke-diskriminering – Det är inte tillåtet diskriminera eller särbehandla an-

budsgivare på grund av nationalitet genom att till exempel kräva lokalproduce-

rade varor. Principen täcker även dold diskriminering, det vill säga kravställ-

ningar som formellt sett inte är diskriminerande, men vars effekt blir diskrimi-

nerande. Som exempel kan nämnas avgörandet i målet Dundalk,
28

 där rörled-

ningar skulle upphandlas. Rören skulle vara utformade enligt irländsk standard 

och någon hänvisning till likvärdiga produkter fanns inte i specifikationen. 

Visserligen kunde även utländska leverantörer tillverka sådana rör, men det 

skulle i praktiken ge fördel till inhemska tillverkare. 

  

                                                           
25

 Se a.a., s. 139 ff. 
26

 Se avsnitt 5.3.3. 
27

 Se de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, punkt 27. 
28

 Mål 45/87, kommissionen mot Irland. 
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Öppenhet – Varje upphandling ska genomföras på ett öppet och transparent 

sett. Många av procedurreglerna i upphandlingsdirektiven syftar till att upprätt-

hålla ett öppet förfarande i överensstämmelse med principen. Principen är nära 

sammankopplad med principerna om likabehandling och icke-diskriminering 

och utgör en nödvändighet för att kunna kontrollera att dessa iakttas. 

I Lianakis skulle en grekisk kommun upphandla ett projekt inom stadsplanering 

och fastighetsreglering. Kommunen använde sig av tekniska specifikationer i 

sin kravställning och angav hur dessa skulle bevisas. Däremot så angav kom-

munen först vid ett senare skede, efter att anbuden mottagits och kuverten öpp-

nats, hur de olika kraven skulle viktas mot varandra. EU-domstolen ansåg där-

med att såväl öppenhetsprincipen som principen om likabehandling hade 

kränkts.
29

 

Proportionalitet – En upphandlande myndighet kan inte ställa högre krav än 

vad som är nödvändigt för att uppnå målet med upphandlingen. Höga krav på 

till exempel leverantörers erfarenhet eller finansiella ställning kan ha en av-

skräckande effekt på mindre företag och bör därför endast tillämpas om de är 

nödvändiga för att försäkra att anbudsgivarna kan uppfylla kontraktet. 

Ömsesidigt erkännande – Intyg och dokumentation från anbudsgivare i andra 

länder ska erkännas precis som inhemska leverantörers motsvarande doku-

mentation. Det kan vara till exempel utbildnings-, examens- och andra behö-

righetsbevis som krävs för att bevisa att särskilda urvalskrav är uppfyllda. Vid 

utstationering av arbetstagare erkänns även gällande kollektivavtal i arbetsta-

garnas hemland betydelse i värdlandet.
30

 

  

                                                           
29

 Mål C-532/06, Lianakis. 
30

 Se avsnitt 5.1. 
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3. Social hänsyn vi offentlig upphandling 

3.1 Bakgrund 

Det ursprungliga målet med en unionsrättslig reglering av offentlig upphand-

ling var att främja den fria rörligheten och etableringsfriheten inom EU. Andra 

syften och mål, som ökad konkurrens, bättre disponerade skattemedel och mil-

jöhänsyn, fick genomföras på nationell nivå.
 31

 I dag är situationen en annan 

och hållbarhetsfrågor som miljö, innovation och social hänsyn har fått en allt 

mer framträdande roll inom EU-rätten. Redan år 2001 publicerade kommiss-

ionen ett tolkningsmeddelande ”om gemenskapslagstiftning med tillämpning 

på offentlig upphandling och om möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offent-

lig upphandling” där kommissionen redogjorde för de befintliga möjligheterna 

till social hänsyn i upphandlingens olika steg.
32

  

Sedan dess har upphandlingsdirektiven förnyats, vilket innebar en kodifi-

ering av de möjligheter till social hänsyn som vuxit fram i praxis.
33

 I det nuva-

rande klassiska direktivet uppmärksammas redan i första skälet att en upphand-

lande myndighet har möjlighet att ta sociala och miljömässiga hänsyn vid ut-

formning av tilldelningskriterier.  

Även ikraftträdandet av Lissabonfördraget är ett tydligt steg i samma 

riktning eftersom det numera stadgas i artikel 3.3 FEU att unionen bygger på 

en social marknadsekonomi.  

År 2010 publicerade kommissionen en handledning för social upphand-

ling, även benämnt SRPP (Socially Responsible Public Procurement),
34

 och när 

kommissionen lanserade Europa 2020-strategin för hållbar utveckling inom un-

ionen omnämndes offentlig upphandling som ett viktigt styrmedel för att uppnå 

uppsatta mål.
35

 

Utvecklingen på området miljöhänsyn och sociala hänsyn sedan de första 

upphandlingsdirektiven är med andra ord påtaglig. Mot denna bakgrund har yt-

terligare nya och reviderade upphandlingsdirektiv antagits under år 2014. Sve-

                                                           
31

 Se Arrowsmith, Sue, s. 339 f. 
32

 KOM(2001) 566 slutlig. 
33

 Se skäl 1 i det klassiska direktivet. 
34

 Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, 
SEK(2010) 1258 slutlig. 
35

 Kommissionens meddelande, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, KOM(2010) 2020 slutlig. 
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rige har till 18 april 2016 på sig att genomföra de nya direktiven. I vilken ut-

sträckning de nya bestämmelserna kommer att utveckla förhållandet mellan 

social hänsyn och offentlig upphandling ytterligare återstår att se. 

Definitionen av sociala hänsyn är i dagsläget tämligen vid. Frågor om 

miljöhänsyn och sociala hänsyn hänvisas ibland till som icke-ekonomiska 

krav.
36

 Arrowsmith och Kunzlik använder istället termen ”horisontal policy” 

(hädanefter horisontella villkor) vid redogörelse för sociala hänsyn. De menar 

att sociala krav är sådana krav som inte primärt berör ett specifikt kontrakt utan 

som kan sträcka sig horisontellt över flera områden och upphandlingskontrakt. 

Horisontella villkor fyller ett sekundärt syfte och är sällan kontraktsföremålet i 

sig. Samtidigt framhåller författarna att en upphandlande myndighet kan ha 

som syfte att stärka sin policy och använder upphandlingen som ett styrme-

del.
37

 

I kommissionens handledning räknas följande områden upp som möjliga 

sociala aspekter vid offentlig upphandling: sysselsättningsmöjligheter, anstän-

digt arbete, överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättig-

heter, social integration (inbegripet personer med funktionshinder), lika möj-

ligheter, utformning som ger tillgänglighet för alla, beaktande av hållbarhets-

kriterier, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av företa-

gens sociala ansvar (CSR). Dessutom anges ett antal konkreta exempel som 

kan beaktas i olika delar av en upphandling. Det anges även att tillämpning av 

fullgörandevillkor torde vara den lämpligaste vägen att ställa sociala krav.
38

  

  

                                                           
36

 Se t.ex. mål C-448/01, EVN Wienstrom, punkt 30. 
37

 Arrowsmith och Kunzlik, s. 12 ff. 
38

 Se avsnitt 4.6. 
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Vidare anges att arbetstagares rättigheter kan stärkas genom krav på; 

– överensstämmelse med nationella lagar och kollektivavtal som följer 

EU:s lagstiftning, 

– överensstämmelse med principen om likabehandling av kvinnor och 

män, inbegripet principen om lika lön för likvärdigt arbete och främjande 

av jämställdhet, 

– överensstämmelse med lagar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 

– bekämpning av diskriminering på andra grunder (ålder, funktionshin-

der, religion och trosuppfattning, sexuell läggning o.s.v.) och bildande av 

lika möjligheter.
 39

 

3.2 Utstationeringsdirektivet 

Utstationeringsdirektivet reglerar vilka arbetsrättsliga bestämmelser som gäller 

mellan EU-medlemsstater vid gränsöverskridande verksamhet när arbetare stat-

ioneras i en annan medlemsstat. Utstationerade arbetstagare ska garanteras det 

minimiskydd som finns stadgat i lagstiftning respektive allmängiltigförklarade 

kollektivavtal eller skiljedomar i den medlemsstat där arbetet utförs. All-

mängiltiga kollektivavtal är sådana nationella kollektivavtal som täcker alla fö-

retag, även oorganiserade, på det aktuella området. Finns inget system för all-

mängiltigförklaring kan, under förutsättning att medlemsstaten så beslutat, 

även kollektivavtal som gäller allmänt inom en viss bransch eller som ingåtts 

av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna tillämpas.
40

 

  

                                                           
39

 SEK(2010) 1258 slutlig, s. 7 ff. 
40

 Se utstationeringsdirektivet art. 3.8.  
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I tredje artikeln anges de områden där direktivet garanterar arbetstagare ett mi-

nimiskydd, den så kallade hårda kärnan. Skyddets omfattning anges i artikel 

3.1; 

a) längsta arbetstid och kortaste vilotid, 

b) minsta antal betalda semesterdagar per år, 

c) minimilön, 

d) villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag 

för uthyrning av arbetskraft, 

e) säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 

f) skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gra-

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

g) lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om 

icke-diskriminerande behandling. 

Enligt punkt 7 i samma artikel finns inga hinder mot att tillämpa förmånligare 

anställningsvillkor.
41

  

Syftet med direktivet är bland annat att skydda utstationerade arbetsta-

gare samt främja lojal konkurrens mellan medlemsstaterna när arbetstagare ar-

betar i länder med högre skyddskrav och lönenivåer.
42

 När direktivet antogs 

syftade direktivet dessutom till att reglera lagvalsfrågor på området.
43

 I Sverige 

har direktivet genomförts genom utstationeringslagen.  

Offentlig upphandling och utstationeringsdirektivet är nära kopplade till 

varandra. Många offentliga upphandlingar är av ett bestämt gränsöverskridande 

intresse och annonseras inom hela EU. För arbetstagare som utstationeras i 

Sverige för att fullgöra ett offentligt kontrakt gäller bestämmelserna i utstation-

eringsdirektivet, samt praxis på området, vilket även erinras o i ingressen till 

det klassiska direktivet.
44

 Huruvida krav på kollektivavtalsenliga villkor kan 

tillämpas är med andra ord beroende av hur utstationeringsdirektivet tillämpas. 

I kapitel 5 följer en analys av befintlig praxis.  

                                                           
41

 Artikeln tolkas dock mycket restriktivt av EU-domstolen, se avsnitt 5.2. 
42

 Se till exempel avgörandet i Laval, punkterna 73-77. 
43

 Se Prop. 2009/10:48, s. 14, samt SOU 2008:123, s. 126. 
44

 Skäl 34 klassiska direktivet. 
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3.3 ILO 

I ingressen till det klassiska direktivet anges att ILOs kärnkonventioner kan be-

aktas som villkor för fullgörande av kontrakt.
45

  

ILO är en internationell facklig organisation inom FN. Idag är 185 länder 

anslutna till organisationen, däribland samtliga EU-medlemsstater.
46

 ILO arbe-

tar internationellt med frågor kring ökad sysselsättning, bättre arbetsvillkor, 

föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. Målen är att 

bekämpa fattigdom och främja social rättvisa.  

ILO arbetar med konventioner och rekommendationer. Cirka 200 kon-

ventioner har publicerats, de som tagits in i EU-rätten är de åtta kärnkonvent-

ionerna; 

ILO 138 och 182 om barnarbete och minimiålder vid arbete, 

ILO 100 och 111 om diskriminering, trakasserier och lika lön, 

ILO 87 och 98 om föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt, samt 

ILO 29 och 105 om förbud mot tvångs- och slavarbete. 

Kärnkonventionerna innehåller ILO:s grundläggande principer och har en sär-

ställning mot övriga konventioner. Alla kärnkonventioner är ratificerade av 

EU:s medlemsstater. Det finns även en konvention, ILO 94, som behandlar of-

fentligt upphandlade kontrakt och stadgar bland annat att regler om minimilö-

ner, arbetstider och andra arbetsrättsliga frågor inte får vara mindre gynnande 

än nationell lagstiftning eller allmängiltiga skiljedomar och kollektivavtal på 

området. Konventionen är dock inte ratificerad av Sverige och osäker råder 

huruvida den kan tillämpas vid offentlig upphandling utan att det anses bryta 

mot likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen. 

  

                                                           
45

 Skäl 33 i det klassiska direktivet. 
46

 Siffran är tagen från ILO:s officiella hemsida mars 2014. Se 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/lang--en/index.htm. 
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4. Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling 

4.1 Inledning 

En offentlig upphandling kan delas upp i flera steg och möjligheterna att ställa 

sociala krav i de olika stegen varierar. Arbetsrättsliga villkor berör i första hand 

en leverantörs arbetsstyrka och inte kontraktsföremålet i sig. Det finns dock 

olika möjligheter för upphandlande myndigheter att iaktta sådan hänsyn. För 

att kunna avgöra hur och när redogör det förevarande kapitlet för upphand-

lingsförfarandets olika steg och skilda förutsättningar.  

4.2 Innan upphandlingen 

Innan en upphandlande myndighet påbörjar ett upphandlingsförfarande genom-

för den som regel en behovsanalys. Det som föregår upphandlingsförfarandet 

regleras varken i direktiv eller i lagstiftning. Det kan dock falla sig naturligt att 

en upphandlande myndighet redan i planeringsstadiet beaktar i vilken mån so-

ciala hänsyn bör tas för att uppfylla den målsättningsstadga som återfinns i 

LOU 1:9a, den så kallade "bör"-regeln. Enligt regeln bör upphandlande myn-

digheter beakta sociala hänsyn vid all offentlig upphandling.  

Det finns inte sällan flera alternativ för att uppnå samma mål vid en upp-

handling. Hur den upphandlande myndigheten väljer att utforma kontrakts-

föremålet påverkar i sin tur möjligheterna och nödvändigheten av att beakta 

sociala hänsyn vid kravställningen.  

Ska en upphandlande myndighet till exempel upphandla transport för 

sina anställda aktualiseras bland annat frågan om kollektiv eller individu-

ell transport är att föredra. Ska myndigheten införskaffa fordon eller 

borde myndigheten köpa in en tjänst som taxi eller hyrbilstjänst? Valet 

mellan kollektiv respektive individuell transport har ett direkt samband 

med myndighetens miljöpåverkan, medan frågan om tjänst- eller varuin-

köp påverkar relevansen av social hänsyn. Även valet mellan taxi- re-

spektive hyrbilstjänst kan tänkas påverka i vilken mån myndigheten bör 

eller kan utsträcka sin sociala kravställning. Om någon av branscherna i 

hög grad är exponerad för social dumpning skulle en upphandling som 

enbart är inriktad på lägsta pris riskera att späda på problemen. Det kan 

även tänkas att krav gällande arbetstider hos anbudsgivarens anställda har 
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ett närmare samband med kontraktsföremålet vid upphandling av taxi-

tjänst än vid upphandling av en hyrbilstjänst. Alltför slitsamma pass för 

en taxichaufför riskerar att påverka säkerheten även för myndighetens 

anställda. 

En upphandlande myndighet har stort frihet att avgöra vad som ska upphandlas 

och kan därmed påverka i vilken mån social hänsyn bör tas. Kommissionen 

påpekar dock att ett upphandlingsbeslut inte får bryta mot de unionsrättsliga 

principerna om fri rörlighet för varor och tjänster.
47

 Var gränsen för en sådan 

överträdelse går kan dock vara svårt att avgöra. Se exemplet ovan om transport 

för anställda; väljer den upphandlande myndigheten att upphandla en egen for-

donsflotta kommer troligen flera internationella aktörer intressera sig än om 

myndigheten istället väljer att upphandla en lokal taxitjänst. Kan valet att upp-

handla en taxitjänst innebära en inskränkning av rörelsefriheten? Troligen inte. 

Arrowsmith och Kunzlik ställer upp liknande exempel och menar att det finns 

en stor frihet för en myndighet att avgöra vad som ska upphandlas utan att det 

anses inskränka den fria rörligheten.
48

  

I kommissionens tolkningsmeddelande från år 2001 framhålls tjänste-

upphandlingar, samt bygg- eller anläggningsarbeten "där det bl.a. kan ställas 

krav på hur uppdraget skall utföras" som de upphandlingar där en upphand-

lande myndighet har störst möjlighet att beakta sociala hänsyn.
49

 Möjligheterna 

till social hänsyn i stort har dock utvidgats sedan år 2001. Ett tydligt exempel 

är EU-domstolens praxis gällande hänvisning till så kallad rättvisemärkning 

vid varuupphandling. Det är sådan märkning som inte enbart vittnar om varans 

innehåll, utan även om goda sociala villkor och arbetsförhållanden vid framta-

gandet av varan (se avsnitt 4.5 om tilldelningskriterier). 

Förutom kontraktsföremålet bör den upphandlande myndigheten redan 

innan upphandlingen påbörjas klargöra vilket förfarande som lämpar sig bäst, 

samt i vilken del av förfarandet som de sociala kraven lämpligast bör ställas för 

bästa resultat. Har en upphandlande myndighet inlett en upphandling tillåts den 

inte byta förfarande.
50

 I enlighet med öppenhetsprincipen stadgas i artikel 23.1 

                                                           
47

 Se KOM(2001) 566 slutlig, s. 7. 
48

 Se Arrowsmith och Kunzlik, s. 15 ff. 
49

 Se KOM(2001) 566 slutlig, s. 6 f. 
50

 Se mål C-87/94, Vallonska bussarna, punkt 35. 
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i klassiska direktivet att alla aspekter som den upphandlande myndigheten 

kommer att överväga och som därmed kan påverka hur anbudsgivarna utformar 

sina anbud ska anges redan i kontraktshandlingarna. 

I förfrågningsunderlaget kan en upphandlande myndighet hänvisa till gäl-

lande arbetsrättslig lagstiftning och upplysa om vilka organ som ansvarar för 

informationen på olika områden, se 6:12 LOU. Myndigheten ska då kräva en 

bekräftelse från alla anbudsgivare att sådana hänsyn har tagits. Anbudsgivare 

som inte lämnar en sådan bekräftelse kan komma att uteslutas från upphand-

lingen. Utländska anbudsgivare har goda möjligheter att kontrollera att deras 

verksamhet överensstämmer till exempel med gällande arbetsmiljölagstiftning i 

Sverige. Det kan eventuellt avskräcka vissa oseriösa leverantörer från att delta i 

upphandlingen, utan att för den skull inskränka rörelsefriheten på ett otillåtet 

sätt. Påpekas bör dock att det inte finns någon plikt för en leverantör att bevisa 

att de faktiskt anpassat sig efter lagstiftningen även om den har angett det i sin 

ansökan eller i sitt anbud. 

4.3 Tekniska specifikationer 

Det kontraktsföremål som ska upphandlas kan förtydligas med hjälp av tek-

niska specifikationer. Specifikationerna ska anges i kontraktshandlingarna och 

vara utformade med hänsyn till de allmänna rättsprinciperna. Specifikationerna 

kan till exempel utgöras av prestanda- eller funktionskrav, men även före-

komma i form av miljökrav eller hänvisningar till internationella standarder 

som ska uppfyllas. Artikel 23 i det klassiska direktivet anger dock att specifi-

kationerna inte bör innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt 

framställningsförfarande.
51

  

Artikeln har tolkats som att de tekniska specifikationerna ställer krav på 

vad som upphandlas (kontraktsföremålet), men inte på hur det tillverkas. Spe-

cifikationerna ska med andra ord ha en koppling till kontraktsföremålet. Dessu-

tom anger kommissionen i sin handledning att specifikationerna ska vara tyd-

ligt utformade och mätbara. Syftet med specifikationerna är nämligen att leve-

rantörer ska kunna avgöra om och hur de ska utforma sina anbud, samt att den 

                                                           
51

 Se art. 23 i det klassiska direktivet. Krav på tillverkningsprocessen kan ibland motiveras om 
processen i sig påverkar den slutliga produkten, till exempel krav på en kemikaliefri tillverk-
ning, och därmed har en koppling till kontraktsföremålet. 
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upphandlande myndigheten ska kunna avgöra vilka anbud som uppfyller de 

tekniska specifikationerna.
52

  

Miljöhänsyn kan i många fall ”översättas” till tekniska specifikationer och i 

viss mån gäller det även social hänsyn.
53

 Det är möjligt framförallt i form av 

”kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med 

tanke på samtliga användares behov”.
54

 I kommissionens tolkningsmeddelande 

anges även att säkerhetskrav på arbetsmiljön vid bygg- och anläggningsarbeten 

under vissa förutsättningar ska anges i de tekniska specifikationerna.
55

  

Det finns däremot inget som tyder på att kollektivavtalsenliga villkor kan 

anses kopplade till kontraktsföremålet enligt nuvarande tolkning. Den slutliga 

varan eller tjänsten som utförs kommer vara densamma oavsett om leverantö-

rens arbetstagare hade rimliga löner eller inte när varan tillverkades respektive 

tjänsten utfördes. Se till exempel det holländska kaffemålet som rörde varu-

upphandling av kaffeautomater.
56

 Den upphandlande myndigheten ställde krav 

på rättvisemärkning, vilket bland annat innebar krav på levnadslöner och andra 

sociala villkor för leverantörers och underleverantörers arbetstagare. Villkoren 

godtogs dock inte som tekniska specifikationer av EU-domstolen, se punkt 74; 

”[s]ådana kriterier motsvarar inte definitionen av tekniska specifikationer i 

punkt 1 b i bilaga VI till direktiv 2004/18, eftersom denna definition endast av-

ser varornas egenskaper som sådana, deras tillverkning, förpackning och an-

vändning, och inte under vilka villkor som leverantören anskaffat dem från till-

verkaren”.  

Krav på levnadslöner är, precis som krav på kollektivavtalsenliga villkor, 

sådana villkor som rör arbetstagarna och inte kontraktsföremålet. Det fram-

kommer inte om någon skillnad skulle göras vid en tjänsteupphandling. Om 

kontraktsföremålet är en tjänst kan kopplingen till arbetstagarnas villkor enligt 

min uppfattning anses starkare, men de har fortfarande ingen direkt påverkan 

på den utförda tjänsten. Det framkommer inget som tyder på att tjänster skulle 

behandlas annorlunda. 

                                                           
52

 Se SEK(2010) 1258 slutlig, s. 29. 
53

 Se skäl 29 i det klassiska direktivet. 
54

 Se art. 23.1 i det klassiska direktivet. 
55

 Se KOM(2001)566 slutlig, s. 8.  
56

 Mål C-368/10, Kommissionen mot Nederländerna. 
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4.4 Urvalskriterier och uteslutningsgrunder 

Även om den upphandlande myndigheten tillämpar ett öppet förfarande kan 

upphandlingsprocessen sägas ske i två steg.
57

 Innan anbud och kontraktsföre-

mål behandlas kan den upphandlande myndigheten utesluta de anbudsgivare 

som inte anses ha förmåga att utföra kontraktsföremålet.  

För att avgöra anbudsgivarnas förmåga kan en upphandlande myndighet 

använda sig av så kallade urvalskriterier. Det är myndigheten som avgör om 

sådana krav är nödvändiga. Kraven ska då vara angivna redan i förfrågnings-

underlaget och vara tydligt utformade. Kraven får avse anbudsgivarnas ekono-

miska och finansiella ställning samt deras yrkesmässiga och tekniska kunskap-

er. De allmänna rättsprinciperna ska alltid beaktas vid kravställningen.
58

  

Eftersom syftet med urvalskriterier är begränsat till att utröna anbudsgi-

varnas ekonomiska och tekniska förmåga att klara av kontraktet är möjlighet-

erna att uppställa arbetsrättsliga villkor begränsade. En parallell kan dras till 

avgörandet i målet Beentjes
59

 som visserligen inte rörde kollektivavtalsenliga 

villkor, men likväl krav rörande leverantörens personalstyrka. En anbudsgivare 

uteslöts eftersom de inte ansågs ha förmåga att anställa en viss kvot långtidsar-

betslösa, vilket efterfrågades av den upphandlande myndigheten. Kravet god-

kändes dock inte som ett urvalskriterium eftersom det inte sade något om 

huruvida anbudsgivaren hade kapacitet att utföra den aktuella tjänsten.  

Utöver uppställda urvalskriterier finns en rad uteslutningsgrunder upp-

räknade i artikel 45 i det klassiska direktivet. Om en upphandlande myndighet 

får kännedom om att en anbudsgivare dömts för tagande av muta (bestickning), 

deltagande i en kriminell organisation, bedrägeri mot EU eller penningtvätt ska 

myndigheten utesluta den dömda anbudsgivaren.  

Förutom de obligatoriska uteslutningsgrunderna finns ett antal fakultativa 

uteslutningsgrunder. Kan den upphandlande myndigheten till exempel styrka 

att anbudsgivaren har gjort sig skyldig till allvarliga fel i sin yrkesutövning el-

ler om den enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott mot yrkesetiken.
60

 

Vad som avses med allvarligt fel i yrkesutövning finns inte reglerat i EU-rätten 

                                                           
57

 Se t.ex. mål C-532/06, Lianakis, punkterna 26-30. 
58

 Se artiklarna 45, 47 och 48 i det klassiska direktivet. 
59

 Mål C-31/87, Beentjes. 
60

 En uttömmande lista över de fakultativa uteslutningsgrunderna återfinns i artikel 45 i upp-
handlingsdirektivet. 
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utan får avgöras med stöd av nationell lagstiftning.
61

 EU-domstolen har dock, i 

målet Forposta,
62

 fastslagit att begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen omfat-

tar ”alla felaktiga ageranden som inverkar på den ifrågavarande aktörens tro-

värdighet i professionellt avseende och inte endast överträdelser av i strikt me-

ning etiska regler för den yrkesgrupp som aktören tillhör. Dessa fastställs av 

det disciplinorgan som fastställs för detta yrke eller genom ett lagakraftvunnet 

domstolsbeslut”. Med hänvisning till Forposta har HFD konstaterat att använ-

dande av osanna fakturor för utbetalning av löner till svart arbetskraft och för 

resor avseende privata ändamål kan utgöra ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
63

 

En intressant fråga är om en upphandlande myndighet kan beakta kollek-

tivavtalsbrott som ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Att en leverantör inte 

iakttar sina avtalsförpliktelser kan enligt EU-domstolen utgöra ett allvarligt fel, 

men en individuell och konkret prövning av leverantörens inställning måste 

genomföras. Vad som är avgörande är enligt domstolen ”agerande från den ak-

tuelle ekonomiske aktörens sida som tyder på att denne har en felaktig avsikt 

eller har varit vårdslös i viss omfattning. Att ett kontrakt eller en del av ett kon-

trakt genomförs felaktigt, ungefärligt eller bristfälligt kan eventuellt visa att 

den ifrågavarande ekonomiske aktören har en bristande yrkeskompetens, men 

innebär inte automatiskt att ett allvarligt fel har begåtts”.
64

  

Sett mot EU-domstolens tolkning och kollektivavtalens ställning inom 

svensk arbetsrätt torde det, under förutsättning att en individuell prövning ut-

förs, finnas utrymme att beakta kollektivavtalsbrott som uteslutningsgrund vid 

offentlig upphandling. Avgörande torde vara om leverantören medvetet åsido-

satt bestämmelser ur avtalet eller om felet berott på missförstånd eller oklara 

bestämmelser. Direktivet uppställer även ett allvarlighetsrekvisit, men ett med-

vetet åsidosättande torde kunna inverka på en leverantörs ”trovärdighet i pro-

fessionellt avseende” enligt ovan.  

                                                           
61

 Se skäl 34 i det klassiska direktivet. Det uttrycks även i mål C-465/11, Forposta punkt 26, 
samt SEK(2010) 1258 slutlig, s. 35. 
62

 Se mål C-465/11, Forposta, punkt 27. 
63

 Se HFD 2013 ref. 61. 
64

 Se mål C-465/11, Forposta, punkterna 29-31. 
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4.5 Tilldelningskriterier 

Som grund för tilldelning av upphandlingskontraktet kan den upphandlande 

myndigheten välja antingen anbudet med lägst priset eller det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet.
65

 Väljer myndigheten den senare grunden finns det ett 

stort antal aspekter som myndigheten kan använda i sin kravställning för att 

slutligen fastställa vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I 

artikel 53 i det klassiska direktivet anges att en upphandlande myndighet kan 

beakta till exempel pris, tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskap-

er, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, eftermarknadsservice 

och tekniskt stöd, leveransdag och leveranstid eller tid för fullgörandet. Listan 

är exemplifierande och i skäl 46 i ingressen anges att även sociala hänsyn kan 

beaktas, till exempel genom sociala krav som ”bland annat tillgodoser behov 

[…] hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper, till vilka förmånstagar-

na/användarna av de byggentreprenader, varor och tjänster som är föremål för 

upphandlingen hör.” Alla kriterier behöver med andra ord inte vara av rent 

ekonomisk art, men likväl ska de vara utformade för att fastställa vilket anbud 

som har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris.
 66

  

Det finns utrymme för att ta sociala hänsyn vid utformning av tilldel-

ningskriterier och med tiden har praxis för hur dessa krav kan utformas vuxit 

fram. Ett tilldelningskriterium måste vara kopplat till kontraktsföremålet, det 

ska uttryckligen nämnas i meddelandet om upphandling och i förfrågningsun-

derlaget, följa de allmänna rättsprinciperna och får inte ge den upphandlande 

myndigheten alltför stor valfrihet. Dessutom ska kriterierna vara objektiva och 

mätbara för att anbud ska kunna ställas i konkurrens mot varandra och det ska 

finnas en möjlighet till verklig kontroll av att kriterierna är uppfyllda.
67

 

Precis som vid formuleringen av de tekniska specifikationerna uppställs 

ett krav på koppling till kontraktsföremålet. Enligt praxis tolkas dock begreppet 

mindre restriktivt vid bedömning av tilldelningskriterium än när samma be-

dömning görs av de tekniska kravspecifikationerna.  

                                                           
65

 Se LOU 12:1. Motsvarar art. 53 i det klassiska direktivet. 
66

 Se mål C-513/99, Concordia Bus, punkterna 54 och 55. 
67

 Se t.ex. Concordia Bus, punkt 59, Beentjes, punkt 19, samt skäl 46 i det klassiska direktivet 
angående hela stycket. 
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I det holländska kaffemålet
68

 prövade EU-domstolen om ett krav på rätt-

visemärkning kunde utgöra en teknisk specifikation eller ett tilldelningskrite-

rium.
69

 När domstolen kom till prövningen av tilldelningskriterierna fastställde 

den att ”[s]åsom framgår av punkt 110 i generaladvokatens förslag till avgö-

rande, krävs det slutligen inte att ett tilldelningskriterium avser en varas egen-

skaper som sådana, det vill säga ett element som faktiskt utgör en del av va-

ran”. Domstolen hänvisade till punkt 34 i målet EVN Wienstrom
70

 där det kon-

staterades att en upphandlande myndighet kan ställa krav på el från förnyelse-

bara energikällor, trots att källan inte har någon inverkan på den levererade 

elen – ”Det finns således, i princip, inga hinder för att använda ett kriterium 

som innebär att en vara ska komma från rättvis handel.”
71

  

Den upphandlande myndigheten kan dock inte ställa krav på rättvise-

märkningen i sig, endast de underliggande kriterierna för rättvisemärkningen.
72

 

En leverantör kan uppfylla samma kriterier även utan rättvisemärkningen i sig 

och ska då ha lika stora möjligheter som de som är märkta, vilket följer av 

principen om likabehandling.
 

Att kravet på koppling till kontraktsföremålet tolkas restriktivare vid be-

dömning av de tekniska specifikationerna kan bero på att dessa ger allvarligare 

konsekvenser för anbudsgivarna. Om en leverantör inte uppfyller de tekniska 

specifikationerna kan det innebära uteslutning från hela upphandlingsförfaran-

det, medan ett missat tilldelningskriterium kan vägas upp av att ett annat krite-

rium uppfylls desto bättre. Tilldelningskriterier avser endast viktningen av de 

godkända leverantörernas anbud.
73

  

Frågan är om en vidare tolkning av kopplingen till kontraktsföremålet har 

någon avgörande betydelse för tillämpningen av kollektivavtalsenliga villkor. 

Av samma anledning som en upphandlande myndighet inte kan ställa krav på 

ett rättvise- eller miljömärke i sig, kan myndigheten inte heller ställa krav på att 

anbudsgivare är anslutna till ett kollektivavtal. De kan endast ställa krav på att 

                                                           
68

 Mål C-368/10, Kommissionen mot Nederländerna. 
69

 Se avsnitt 4.2 för bedömningen av tekniska specifikationer samt en kortare förklaring av 
rättvisemärkning. 
70

 Mål C-448/01, EVN Wienstrom. 
71

 Se mål C-368/10, Kommissionen mot Nederländerna, punkt 91. 
72

 Se mål C-368/10, Kommissionen mot Nederländerna, punkt 94. 
73

 Se t.ex. SOU 2013:12, bilaga 12 s. 36.  
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de följer underliggande, specifika villkor.
74

 Det finns dock flera problem med 

att uppställa kollektivavtalsenliga villkor som tilldelningskriterier. Ett problem 

är kollektivavtalens lokala/nationella natur. Det framstår helt enkelt som ett 

oproportionellt krav att varor tillverkas enligt svenska kollektivavtalsvillkor 

med tanke på dagens globala samhälle. Dessutom finns internationellt fram-

tagna miniminivåer i form av ILO:s kärnkonventioner och även internationella 

certifieringar på exempelvis arbetsmiljöområdet. Sett mot EU-domstolens re-

sonemang i det holländska kaffemålet framstår framförallt kriterier från ILO:s 

kärnkonventioner som ett möjligt alternativ. Någon närmare utredning finns det 

dock inte utrymme för i det föreliggande arbetet. 

Vid tjänsteupphandling är problemet att tjänsten påbörjas först när upp-

handlingsförfarandet är avklarat. Det finns således ingen möjlighet att, under 

upphandlingsförfarandet, kontrollera att tilldelningskriteriet är uppfyllt (se 

istället avsnitt 4.5 om fullgörandevillkor). 

4.5.1 Onormalt låga anbud 

Oavsett om en upphandlande myndighet kunnat uppställa några kollektivav-

talsenliga villkor, kan vissa anbud anses onormalt låga. Myndigheten kan 

skriftligen utkräva en förklaring från anbudsgivare vars anbud anses onormalt 

låga och utesluta de som inte ger en tillfredsställande förklaring.
75

 Information-

en som myndigheten begär kan avse  

- om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att 

fullgöra kontraktet,  

- om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,  

- egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av 

anbudsgivaren,  

- om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbets-

förhållanden som gäller på den ort där kontraktet skall fullgöras och  

- om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd. 

                                                           
74

 Se vidare i kapitel 5 hur kollektivavtalsenliga villkor kan tillämpas. 
75

 Se LOU 12:3. Motsvarar art. 55 i det klassiska direktivet. 
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Vid upphandlingar som omfattas av direktivet ska anbudsgivare även få möj-

lighet att yttra sig om myndighetens motivering till uteslutning.
76

  

Det finns stort utrymme för nationell lagstiftning att definiera vad som 

utgör ett onormalt lågt anbud.
77

 Någon lagstadgad definition finns dock inte i 

LOU, utan frågan avgörs från fall till fall i förhållande till upphandlingskon-

traktet.
78

  

En upphandlande myndigheter kan enligt det klassiska direktivet utreda 

ett anbud så fort det förefaller onormalt lågt.
79

 Utredningsförfarandet får dock 

inte utgå från någon matematisk modell eller annan automatisering som riske-

rar att åsidosätta det kontradiktoriska förfarandet.
80

 Anbudsgivare ska genom 

bestämmelserna skyddas från myndigheters godtycklighet och ges möjlighet att 

visa att de seriösa.
81

  

Kammarrätten i Göteborg har gjort vissa ställningstaganden avseende 

förfarandet vid onormalt låga anbud.
82

 Enligt domstolen kan en upphandlande 

myndighet i förväg utarbeta en prisgräns, vilken anges i förfrågningsunderlaget 

tillsammans med ett krav på förklaring från anbudsgivare som underskrider 

gränsen. Några riktlinjer för framtagande av en rimlig prisgräns anges dock 

inte i något avgörande, men domstolen godtog myndighetens gräns som fram-

tagits i samarbete med olika branschorganisationer.  

Domstolen hänvisade även till Konkurrensverkets rapportserie om osund 

konkurrens
83

 och konstaterade att en upphandlande myndighet har stor frihet 

att avgöra om anbudsgivares förklaring bör godtas eller förkastas.
84

  

Det kan dock tilläggas att den upphandlande myndigheten i de båda 

kammarrättsdomarna hade genomfört grundliga utredningar i samråd med olika 

                                                           
76

 Vid upphandlingar enligt 15 kapitlet LOU är förfarandet förenklat, se LOU 15:17. 
77

 Se de förenade målen C-285/99 och C-286/99 Lombardini och Mantovani, punkt 67. 
78

 Prop. 2006/07:128, s. 407. 
79

 Jfr med mål C-103/88, Fratelli Costanzo, där EU-domstolen godtog det lägre beviskravet 
”förefaller” trots att de äldre bestämmelserna uppställde ett uppenbarhetsrekvisit. 
80

 Se mål C-103/88, Fratelli Costanzo, punkterna 18-19.  
81

 Prop. 2006/07:128, s. 407, samt mål C-103/88, Fratelli Costanzo, punkt 18. Uteslutning av 
seriösa anbudsgivare med låga anbud skulle ha negativ påverkan på den effektiva konkurren-
sen inom EU.  
82

 Se KamR dom den 18 okt 2013 i mål 2598-2601-13 och dom den 11 nov 2013 mål 4719-13 
angående förevarande stycke. 
83

Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling: Om lagöverträdelser 
som konkurrensmedel, rapportserie 2013:6. 
84

 Se KamR dom den 18 okt 2013 i mål 2598-2601-13. 
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branschföreträdare, vilket torde ses som en förutsättning för att fastställa en 

godtagbar gräns för onormalt låga anbud. 

Något prejudicerande avgörande finns inte ännu, men reglerna om onor-

malt låga anbud framstår i dagsläget som ett effektivt sätt att främja sund kon-

kurrens och bekämpa social dumpning.  

4.5.2 Tillkommande villkor 

Vid en sammanställning av de godkända anbuden ska dessa kunna viktas mot 

varandra. Visar det sig att flera leverantörers anbud slutligen landar på samma 

nivå finns det en möjlighet att urskilja det bästa anbudet genom ett tillkom-

mande villkor (även kallat tilläggskriterium) som inte behöver vara kopplat till 

kontraktsföremålet. Kriteriet kan exempelvis avse bekämpande av arbetslöshet 

och tillåts eftersom det inte har någon avgörande betydelse för tilldelningen 

förutom vid en eventuell sista viktning.
85

  

I enlighet med öppenhetsprincipen måste villkoret vara formulerat redan i 

förfrågningsmaterialet trots att det endast blir aktuellt i det fall flera anbud slu-

tar på samma nivå. 

4.6 Fullgörandevillkor 

I LOU 6:13 regleras möjligheten att uppställa särskilda villkor, även benämnda 

fullgörandevillkor, för den vinnande leverantören. Fullgörandevillkor framhålls 

som ett av de viktigaste medlen för genomförande av sociala hänsyn, inte minst 

när det rör kollektivavtalsenliga villkor.
86

  

De särskilda villkoren ska, enligt lagrummet, anges redan i förfrågnings-

underlaget eller i annonsen och de ska vara kopplade till fullgörandet av kon-

traktet. Villkoren är inte krav på leverantören eller tilldelningskriterier, utan 

särskilda kontraktsvillkor som avser hur kontraktet ifråga ska genomföras. 

Följaktligen behöver de inte kontrolleras redan under upphandlingsförfarandet, 

leverantören godkänner endast de särskilda villkoren och förbinder sig därmed 

att uppfylla dem under kontraktsperioden. Godkänner leverantören inte villko-

ren anses inte kravspecifikationen uppfylld och leverantören kan därmed ute-

slutas ur upphandlingen.
87
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 Se SEK(2010) 1258 slutlig, s. 40 angående hela stycket.  
86

 Se SEK(2010) 1258 slutlig, s. 44. 
87

 Se KOM(2001) 566, s. 17. 
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Med kravet på koppling till fullgörandet avses att fullgörandevillkoren 

endast får ställas på den del av verksamheten som utför det specifika kontrakts-

föremålet.
88

 Krav på kollektivavtalsenliga löner exempelvis skulle enbart 

kunna omfatta de arbetstagare som utförde den upphandlade tjänsten och inte 

verksamheten i stort, vilket följer av proportionalitetsprincipen.
89

  

På grund av kopplingskravet faller det sig naturligt att tillämpa fullgö-

randevillkor vid upphandling av tjänster samt av bygg- och anläggningsentre-

prenader, men mindre lämpligt vid upphandlingar av varor. Däremot kan en 

varuupphandling vara en del av en tjänsteupphandling eller avse en vara som 

ännu inte tillverkats varvid fullgörandevillkor kan uppställas på tillverknings-

processen.
90

 

Arbetsrättsliga villkor lämpar sig väl som fullgörandevillkor. I ingressen 

till det klassiska direktivet anges att villkoren till kan syfta till att främja yrkes-

utbildning på arbetsplatsen och anställning av personer som har särskilda svå-

righeter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet eller skydda 

miljön. Som exempel på villkor nämns skyldighet att i samband med fullgö-

randet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning 

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

konventioner om dessa inte har införlivats med den nationella lagstiftningen el-

ler att anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt 

nationell lagstiftning.
91

  

Fullgörandevillkor ska vara förenliga med EU-rätten och i ingressen till 

det klassiska direktivet framhålls specifikt att villkoren inte får strida mot prin-

cipen om icke-diskriminering.
92

  

I propositionen till LOU anges även att ett fullgörandevillkor ska vara 

”kontrollerbart och rent faktiskt även kontrolleras av den upphandlande myn-

digheten”.
93

 Kravet på att upphandlande myndigheter faktiskt måste kontrollera 

uppfyllandet av villkoren har dock inte uttalats av varken EU-domstolen eller 

kommissionen. Formuleringen återfinns inte heller i lagtexten varför ett sådant 
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åliggande sannolikt inte kan uppställas. Att villkoren är kontrollerbara kan där-

emot anses följa av de allmänna rättsprinciperna om öppenhet och likabehand-

ling. I målet EVN Wienstrom behandlade en av frågorna huruvida ett upphand-

lingskriterium som inte kan kontrolleras, varken tekniskt eller genom infordra-

de intyg, är förenligt med unionsrätten. EU-domstolen konstaterade att ”[d]et 

framgår således att en upphandlande myndighet som föreskriver ett upphand-

lingskriterium, och anger att den varken ämnar eller har möjlighet att verkligen 

kontrollera att den information som lämnas av anbudsgivarna är korrekt, åsido-

sätter principen om likabehandling, eftersom ett sådant kriterium inte är fören-

ligt med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande.”
94

 Målet avsåg upp-

ställda tilldelningskriterier, men resonemanget om kontrollerbarhet förs allmänt 

avseende ”upphandlingskriterier” och mot bakgrund av de allmänna rättsprin-

ciperna. Kontrollrekvisitet kan med andra ord anses gälla även fullgörandevill-

kor. 

4.7 Sammanfattning 

Kollektivavtalsenliga villkor kan kopplas till hur ett kontrakt utförs, men anses 

inte påverka kontraktsföremålet i sig, vilket anbefaller att villkoren lämpligast 

uppställs som fullgörandevillkor. Övriga kravställningar, som tekniska specifi-

kationer, urvalskriterier och tilldelningskriterier, förutsätter att uppställda vill-

kor är kopplade till kontraktsföremålet i sig, det vill säga vad som upphandlas. 

EU-domstolen har visserligen vidgat tolkningen av kopplingsbegreppet avse-

ende tilldelningskriterier, men utöver frågeställningen huruvida kollektivav-

talsenliga villkor kan kopplas till kontraktsföremålet kan även proportional-

iteten ifrågasättas. 

De förutsättningar som måste uppfyllas av ett fullgörandevillkor är att villkoret 

är; 

- kopplat till fullgörandet av kontraktet, 

- tydligt angivet i förfrågningsunderlag eller annons, 

- i överensstämmelse med de allmänna rättsprinciperna, samt 

- kontrollerbart. 
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Anbudsgivare godkänner under upphandlingen att de särskilda villkoren till-

lämpas vid fullgörandet av kontraktsföremålet och den upphandlande myndig-

heten kan kontrollera under kontraktstiden att så görs.  

På grund av kravet på koppling till fullgörandet av ett kontrakt är det idag 

inte möjligt att uppställa kollektivavtalsenliga villkor vid varuupphandlingar, 

om inte varorna tillverkas på beställning och därmed kan kopplas till fullgö-

randet eller om varuupphandlingen är en del i en tjänsteupphandling. Det finns 

goda möjligheter att ställa andra arbetsrättsliga krav vid varuupphandlingar, 

exempelvis särskilda villkor om att ILO:s kärnkonventioner ska tillämpas eller 

tilldelningskriterier hämtade från rättvisemärkning. 

Förutom krav på att kollektivavtalsenliga villkor ska tillämpas finns 

andra möjligheter för en upphandlande myndighet att ta hänsyn till kollektivav-

tal. I samråd med fackorganisationer eller andra branschorganisationer kan en 

upphandlande myndighet ta fram en gräns för vad som anses vara onormalt 

låga anbud. Anbud som trots förklaring inte framstår som seriösa kan medföra 

att anbudsgivarna utesluts från upphandlingsförfarandet. 
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5. Tillämpning av kollektivavtalsenliga villkor 

5.1 Bakgrund 

Krav på social hänsyn genomförs lämpligast genom så kallade fullgörandevill-

kor.
95

 Hur kollektivavtalsenliga villkor kan tillämpas måste dock utredas nog-

grannare då såväl praxis som allmänna rättsprinciper uppställer vissa begräns-

ningar Dessutom måste i vissa fall utstationeringsdirektivet beaktas.  

Enligt det klassiska direktivet kan en upphandlande myndighet kräva att 

leverantörer lever upp till gällande lagar och kollektivavtal på arbetsrättens om-

råde. I ingressen till det klassiska direktivet anges att ”[g]ällande lagar, förord-

ningar och kollektivavtal rörande anställningsvillkor och arbetarskydd, på såväl 

nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet av ett of-

fentligt kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överens-

stämmer med gemenskapsrätten”.
96

  

Utöver kravet på överensstämmelse med EU-rätten stadgas i samma skäl 

att vid gränsöverskridande tjänstekontrakt ska utstationerade arbetstagares vill-

kor överensstämma med minimivillkor som gäller där arbetet utförs i enlighet 

med utstationeringsdirektivet. För att kunna redogöra för möjligheterna att till-

lämpa kollektivavtalsenliga villkor måste med andra ord även utstationerings-

direktivets bestämmelser beaktas. Bestämmelsen gäller dock endast vid grän-

söverskridande verksamhet. Det finns inget som stadgar att utstationeringsdi-

rektivet måste beaktas vid en upphandling som saknar gränsöverskridande in-

tresse. Med andra ord finns det anledning att se olika på gränsöverskridande 

och enbart nationella upphandlingar varför en uppdelning sker i förevarande 

kapitel.  

5.2 Anslutning till kollektivavtal 

Mot bakgrund av de allmänna rättsprinciperna och även ställt i relief mot dom-

stolens bedömning i målen Laval och Rüffert anses det stå klart att ett direkt 

krav eller villkor om att leverantörer ska vara anslutna till svenska kollektivav-

tal inte är möjligt enligt unionsrätten. Det konstaterades av kammarrätten i 
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Stockholm redan år 1995 och gäller oavsett om ett gränsöverskridande intresse 

föreligger.
97

  

Krav på anslutning kan placera nationella leverantörer i en fördelaktigare 

sits än andra medlemsstater vilket är tillräckligt för att kravet ska anses strida 

mot principerna om icke-diskriminering och likabehandling.
98

 Även principen 

om öppenhet riskerar att åsidosättas med ett krav om anslutning eftersom ut-

gångspunkten i många kollektivavtal är att parterna förhandlar om bland annat 

lönevillkor.
99

  

Internationellt sett skulle kravet dessutom begränsa den fria rörligheten 

eftersom risken finns att utländska anbudsgivare avstår från att delta i en upp-

handling med sådana krav.
100

 Inskränkningen kan inte heller rättfärdigas på 

grund av ett tvingande hänsyn till allmänintresse. Det finns nämligen goda 

möjligheter att uppnå samma arbetsrättsliga villkor utan att vara ansluten till ett 

svenskt kollektivavtal, vilket gör kravet mer långtgående än nödvändigt. Ahl-

berg och Bruun anför dessutom att krav på anslutning till en förening skulle 

bryta mot den negativa föreningsfriheten som stadgas i EKMR.
101

 

5.3 Gränsöverskridande offentlig upphandling 

Som nämndes redan i avsnitt 1.1 finns ramlagar på arbetsrättens område i Sve-

rige, dock inte för reglering av lönevillkor. Branschspecifika avsteg från lagar-

na samt lönevillkor regleras genom kollektivavtal, vilket skiljer Sverige från de 

flesta andra medlemsstater i EU.
102

  

För att avgöra hur kollektivavtalsenliga villkor kan tillämpas vid gränsö-

verskridande offentlig upphandling måste utstationeringsdirektivet och utstat-

ioneringslagen, vilken genomför direktivet i svensk rätt, beaktas.  

5.3.1 Laval 

År 2004 trädde det klassiska direktivet i kraft. Redan innan dess betvivlades 

inte möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor, eftersom Sve-

riges inträde i EU kom tillsammans med en utfästelse om att den svenska kol-
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lektivavtalsmodellen inte skulle hotas.
103

  Efter avgörandet år 2007 i målet La-

val var det dock uppenbart att denna frihet hade begränsats. 

Det lettiska byggföretaget Laval un Partneri (Laval) skulle bygga en 

skola i Vaxholm. Förhandlingar fördes med svenska fackförbund om an-

slutning till kollektivavtal avseende arbetarna i Vaxholm, men förhand-

lingarna strandade och fackförbunden inledde en blockad av arbetsplat-

sen. Förbunden krävde en lönenivå högre än den lägsta stipulerade i kol-

lektivavtalet. Anslutning till avtalet skulle dessutom ha inneburit förplik-

telser att betala försäkringspremier och avgifter till fackförbunden. EU-

domstolen konstaterade att föreningsfriheten och organisationsrätten var 

grundläggande rättigheter, men att de vidtagna åtgärderna innebar för 

långtgående inskränkningarna i friheten för rörlighet av tjänster. Åtgär-

derna ansågs dessutom diskriminerande eftersom Laval redan var anslu-

ten till fackliga organisationer i Lettland. Mellan svenska organisationer 

kan stridsåtgärder endast föras mot parter som är helt oorganiserade. 

Även om avgörandet i Laval rörde rätten att vidta fackliga stridsåtgärder ger 

avgörandet verkningar även på upphandlingsområdet eftersom EU-domstolen 

tolkade hur utstationeringsdirektivet kan tillämpas. Bland annat uttalade dom-

stolen hur krav avseende direktivets hårda kärna i artikel 3.1 kan tillämpas, 

samt artikel 3.7 om förmånligare villkor. Domstolen fastslog att villkor utöver 

direktivets hårda kärna av tvingande minimiskydd godtas endast om de följer 

av reglering i arbetstagarnas hemland alternativt om villkoren förhandlats fram 

frivilligt mellan parterna.
104

 Det innebär att de miniminivåer som direktivet 

hänvisar till även utgör de högsta nivåer som kan utkrävas, vilket inte var upp-

fattningen vid antagandet av den svenska utstationeringslagen.
105

 

Som nämnts i avsnitt 2.1 regleras stora delar av svensk arbetsrätt genom 

lag. Av de områden som omfattas av utstationeringsdirektivet 3.1 är det endast 

minimilöner som inte regleras i lag.
106
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Avseende minimilöner konstaterade domstolen att Sverige saknade system för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Enligt artikel 3.8 i utstationeringsdi-

rektivet kan dock medlemsstaterna, ”om de så beslutar, utgå ifrån 

— kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för alla likartade fö-

retag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det ak-

tuella geografiska området, och/eller 

— kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmark-

nadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nat-

ionella territoriet” [kursivering tillagd] 

Första strecksatsen anses ha utformats med den svenska modellen i åtanke (hä-

danefter benämns avtal enligt strecksatsen allmänna kollektivavtal).
107

  

Domstolen konstaterade dock att Sverige inte beslutat om tillämpning av 

möjligheterna i artikel 3.8.
108

 Eftersom ingen av direktivets alternativ – stad-

gande i lag, allmängiltigförklaring, eller allmänna kollektivavtal enligt artikel 

3.8 – tillämpades, övergick domstolen istället till att bedöma stridsåtgärderna 

mot funktionsfördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster.
109

 

Inskränkningar i en fördragsfäst rörelsefriheterna kan godtas om ändamå-

let är legitimt samt förenligt med fördraget. Inskränkningen får inte vara större 

än nödvändigt och den måste vara motiverad av tvingande hänsyn till allmänin-

tresset, samt säkerställa att det uppställda syftet uppnås.
110

  

Mot bakgrund av bland annat EU:s växande ansvar på det socialpolitiska 

planet ansåg domstolen att syftet att skydda arbetstagare mot eventuell social 

dumpning kan utgöra ett tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket därmed 

skulle kunna motivera en inskränkning i rörelsefriheten.
111

  

Eftersom syftet med att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor vid of-

fentlig upphandling kan sägas vara att skydda arbetstagare mot social dump-

ning, är det ett viktigt konstaterande.
112

  

I Lavalmålet ansågs dock inte proportionalitetskravet uppfyllt. Fackföre-

ningarnas krav avsåg anslutning till kollektivavtal, vilket innebar arbetsvillkor 
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utöver minimivillkor samt andra åtaganden som betalning av svenska försäk-

ringspremier och avgifter. Kravet på anslutning och de vidtagna stridsåtgärder-

na ansågs alltför långtgående sett mot syftet att skydda arbetstagarna.
113

 

En annan viktig anledning till domstolens avgörande är att fackförening-

arnas krav inte innehöll några klart angivna minimilöner. Av anslutningen till 

det aktuella kollektivavtalet följde att lönevillkor skulle förhandlas fram mellan 

parterna, vilket inte överensstämmer med kraven på tydlighet och öppenhet.
114

 

Med anledning av avgörandet i målet Laval har den svenska utstation-

eringslagen ändrats.
115

 Allmängiltigförklaring tillämpas fortfarande inte ef-

tersom det skulle innebära ett alltför stort ingripande i den svenska kollektivav-

talsmodellen.
116

 Den nya paragrafen 5a i utstationeringslagen är istället en an-

passning till artikel 3.8 första strecksatsen i direktivet och anses vara lagstifta-

rens beslut om att tillämpa allmänna kollektivavtal. Med hänsyn till den 

svenska modellen är paragrafen utformad efter fackföreningars rätt att vidta 

stridsåtgärder. För att överensstämma med avgörandet i Lavalmålet kan strids-

åtgärder numera endast vidtas för att driva igenom minimivillkor i centrala kol-

lektivavtal. 

5.3.2 Rüffert 

Efter Laval har utstationeringsdirektivet behandlats i Rüffertmålet där EU-

domstolen prövade den delstatslag som tillämpades vid offentlig upphandling i 

Niedersachsen.
117

 Domstolen vidhöll här samma stränga linje gällande minimi-

villkor.  

Enligt delstatslagen i Niedersachsen i Tyskland kunde ”upphandlande 

myndigheter vid offentlig upphandling av byggentreprenader och lokal 

kollektivtrafik endast sluta avtal med företag som betalar sina arbetsta-

gare samma lön som gäller enligt kollektivavtal på orten där tjänsten ut-

förs.” Bestämmelserna omfattade såväl huvudentreprenör som underent-

reprenörer. När det uppdagades att en polsk underleverantör utbetalade 

betydligt lägre löner än vad det lokala kollektivavtalet stadgade hävde 
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delstaten kontraktet på grund av avtalsbrott. Domstolen dömde till delsta-

tens nackdel mot bakgrund av utstationeringsdirektivet samt den fria rör-

ligheten för tjänster.  

En avgörande omständighet i målet Rüffert var att Tyskland hade ett system för 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal, men det lokala kollektivavtalet som 

delstaten hänvisade till var inte allmängiltigförklarat.
118

 Det lokala kollektivav-

talet var dessutom mer långtgående än det allmängiltiga kollektivavtalet som 

fanns inom branschen. Vad gäller kollektivavtalsvillkor som sträcker sig utöver 

utstationeringsdirektivets hårda kärna av minimivillkor var domstolens tolk-

ning av artikel 3.7 snäv, precis som i målet Laval. Domstolens bedömning kan 

till exempel jämföras med generaladvokatens förslag till avgörande, där tolk-

ningen av samma artikel var betydligt öppnare.
119

  

Huruvida skydd av arbetstagare kan rättfärdiga de högre kraven avfärdas 

av domstolen. Domstolen konstaterar kort att syftet i det aktuella fallet inte kan 

vara att skydda arbetstagare eftersom villkoren i sådant fall gällt även för ar-

betstagare vid privata upphandlingar. Andemeningen tycks vara att lagen hade 

omfattat alla arbetstagare om syftet verkligen var att skydda arbetstagare. Nu 

gällde lagen enbart offentligt upphandlade kontrakt.
120

  

5.3.3 Diskussion 

I skäl 34 i det klassiska direktivet står det visserligen att lagar, förordningar och 

kollektivavtal rörande anställningsvillkor och arbetarskydd ska gälla vid fullgö-

randet av ett upphandlingskontrakt, men bara så länge dessa inte strider mot 

unionsrätten. Speciellt anges att vid gränsöverskridande verksamhet ska utstat-

ioneringsdirektivet beaktas. 

Ett exempel på EU-stridig lag gavs i Rüffertmålet. Den lokala upphand-

lingslagen, vilken hänvisade till kollektivavtalsenliga villkor som var mer 

långtgående än utstationeringsdirektivets hårda kärna ansågs strida mot direkti-

vet. Avgörandet, tillsammans med framförallt målen Laval och kommissionen 
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mot Luxemburg,
121

 behandlar medlemsstaters utrymme att reglera utstation-

erade arbetstagares villkor i kollektivavtal respektive lagar och förordningar. 

Redan i Lavalmålet etablerades uppfattningen att det minimiskydd som 

anges i utstationeringsdirektivet även tycks utgöra maximiskydd för arbetsta-

gare. Krav utöver miniminivåerna riskerar enligt domstolen att inskränka den 

fria rörligheten för tjänster. Samtidigt konstaterades att skydd av arbetstagare 

enligt fast praxis utgör ett tvingande hänsyn till allmänintresset vilket skulle 

kunna motivera en inskränkning av den fria rörligheten. Det finns dessvärre 

inte mycket ledning att finna om när skyddsnivåer utöver den hårda kärnan i 

utstationeringsdirektivet kan anses vara proportionella. I målet Laval uppställ-

des långtgående krav på leverantören avseende anslutning till kollektivavtal, 

vilket i stort sett föll innan någon proportionalitetsbedömning kunde göras. I 

Rüffertmålet försvårades tolkningen av rättsläget då Tyskland tillämpade ett 

system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal medan delstatslagen hänvi-

sade till lokala kollektivavtal som inte var allmängiltiga. Domstolen uttalade att 

om syftet att skydda arbetstagare skulle anses beaktansvärt måste det omfatta 

alla arbetstagare. Domstolen behandlade inte relationen till upphandlingsområ-

det i något av målen, vilket späder på osäkerheten beträffande kollektivavtals-

enliga krav som överskrider miniminivåer. 

De flesta bedömare tycks vara överens om att domstolens proportional-

itetsbedömning lämnar litet utrymme för medlemsstaterna att uppställa högre 

krav. Det som ifrågasätts är istället rimligheten i att domstolen faktiskt gör en 

så pass snäv bedömning.  

Ahlberg och Bruun ifrågasätter bland annat att domstolen inte tycks be-

akta EU:s socialpolitiska agenda. Den kommer till uttryck i artikel 3 samt 151 i 

funktionsfördraget, trots att den senare artikeln enligt dem är utformad som ett 

tolkningsstöd vid frågor om socialt ansvar – till exempel skydd av arbetsta-

gare.
122

  

Även Barnard är kritisk mot domstolens synsätt. Domstolens proportion-

alitetsbedömning lämnar enligt henne inte något utrymme för medlemsstaterna 

att väga sociala intressen mot ekonomiska. Trots att domstolen konstaterade att 
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dessa rättigheter ska balanseras mot varandra är det inskränkningarna i de eko-

nomiska friheterna som måste motiveras och inte vice versa. Att de ekono-

miska friheterna prioriterades var dock ingen överraskning sett mot unionens 

bakgrund.
123

  

En delförklaring till domstolens bedömning är enligt Barnard att resone-

manget kan härledas från bestämmelser i Rom I-fördraget
124

 samt artikel 56 

FEUF enligt vilka hemlandets lagstiftning ska råda före värdlandets om lagval 

inte reglerats vid utstationeringssituationer. En tillfälligt utstationerad arbetsta-

gare anses inte ha så starka band till värdstatens lagstiftning som till hemlan-

dets lagstiftning varför den senare lagstiftningen bör tillämpas även under till-

fällig utstationering. Undantaget är endast det minimiskydd som formulerats i 

utstationeringsdirektivets hårda kärna.
125

 

En intressant aspekt av avgörandet i Rüffertmålet är att den omtvistade 

delstatslagen i Niedersachsen, vilken underkändes av EU-domstolen, var ut-

formad helt i enlighet med den 94:e ILO-konventionen. Någon officiell kon-

flikt mellan tillämpningen av utstationeringsdirektivet och ILO 94 uppstår dock 

inte eftersom konventionen överhuvudtaget inte behandlas i målet. Det kan, en-

ligt Ahlberg och Bruun, ha sin enkla förklaring i att Tyskland inte ratificerat 

konventionen.
126

 Om avgörandet påverkar situationen för medlemsstater som 

ratificerat konventionen framgår således inte. Sverige har inte ratificerat kon-

ventionen, varför den potentiella konflikten inte behandlas ytterligare i föreva-

rande arbete. 

En fråga som uppkommer är om en upphandlande myndighet vid gränsö-

verskridande upphandling kan uppställa olika krav beroende på om en utstat-

ionerande leverantör respektive nationellt etablerad leverantör vinner upphand-

lingen. Ahlberg och Bruun ställer samma fråga angående utformningen av del-

statslagen som var aktuell i Rüffertmålet – ”[d]et hade visserligen i teorin varit 

tänkbart att tillämpa så kallad omvänd diskriminering och ställa strängare krav 

på tyska företag än på andra i samband med offentlig upphandling” – men kon-
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 Se Barnard, s. 207 f. angående hela stycket. Se även avsnitt 3 avseende unionens historia. 
124

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om till-
lämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). 
125

 Se Barnard, s. 222 f., 226 och 229 ff. 
126

 Ahlberg och Bruun, . 
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staterar kort att det är både rättsligt tveksamt och politiskt ohållbart.
127

 Barnard 

anför istället att domstolens resonemang lett till att omvänd diskriminering re-

dan föreligger – en utstationerad arbetstagare omfattas endast av ett begränsat 

antal lagar och bestämmelser i värdlandet medan nationella aktörer omfattas av 

all arbetsrättslig lagstiftning – och frågar sig om talan kan väckas på grund av 

diskriminering.
128

 Möjligheterna till omvänd diskriminering tycks dock spar-

samt behandlade i EU-rätten, men bland andra Hettne uttalar att det inte finns 

något generellt förbud mot omvänd diskriminering.
129

 Rättsligt tveksamt och 

politiskt ohållbart tycks vara en adekvat återgivning av situationen. Att höja 

kraven för nationella aktörer skulle göra det ännu svårare att konkurrera med 

låglöneländer om upphandlingskontrakten. Som Barnard påpekat omfattas nat-

ionella aktörer redan av ett mer rigoröst regelverk jämfört med utstationerande 

leverantörer. 

Utstationeringsreglerna påverkar, enligt ovan anfört, alla upphandlingar 

som omfattas av det klassiska direktivet. Det förekommer dock att upphand-

lingar av B-tjänster, som faller utanför direktivets bestämmelser, omsätter så 

stora värden att de anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Även 

tjänstekoncessioner faller idag utanför upphandlingsdirektivens tillämpnings-

område, men kan ändå anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Såd-

ana kontrakt omfattas av reglerna i primärrätten, men inte nödvändigtvis av be-

stämmelserna i EU-direktiven.
130

  

Utstationeringsdirektivet tillämpas dock på all gränsöverskridande verk-

samhet och något stöd för att möjligheterna att ställa kollektivavtalsenliga vill-

kor som skiljer sig mot gränsöverskridande upphandlingar som omfattas av di-

rektivet står inte att finna. Det tycks även överensstämma med Konkurrensver-

kets uppfattning som den uttrycks i dess informationsskrift från år 2011.
131

 Ut-
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 Ahlberg och Bruun, s. 129. 
128

 Se Barnard, s. 248 f. 
129

 Se Hettne, s. 277. Liknande uttalande görs i Svea hovrätts dom den 22 november 2011 i 
mål T 7771-10, med hänvisning till Hettne och EU-praxis från år 1979. 
130

 Se t.ex. mål C-231/03, Coname, punkt 16 och mål C-234/03, Contse, punkt 23. Se även 
Sundstrand II, s. 95 ff., angående hela stycket. 
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 Konkurrensverkets informationsskrift, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphand-
ling, utgiven juni 2011, s. 45. Verket nämner å ena sidan upphandlingar under tröskelvärdena 
och B-tjänster utan gränsöverskridande intresse, å andra sidan upphandlingar där det ”kan bli 
aktuellt med att utföra tjänsten med utstationerade arbetstagare.” 
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gångspunkten i arbetet är därmed att slutsatserna i denna del omfattar alla upp-

handlingar med ett gränsöverskridande intresse. 

En fördel med att uppställa kollektivavtalsenliga villkor trots att den 

hårda kärnan regleras genom utstationeringslagen är att leverantörer måste an-

passa sig till villkoren och att efterlevnaden kan kontrolleras. Enligt utstation-

eringslagen räcker det att en utländsk leverantör visar att denne ”i allt väsent-

ligt” uppfyller minimivillkoren i lagen. Finns det misstankar om att så inte är 

fallet är det oklart om några åtgärder kan vidtas. Står villkoren skrivna i upp-

handlingskontraktet däremot kan kontroller genomföras och vid avtalsbrott kan 

avtal sägas upp eller viten dömas ut beroende på hur kontraktet är utformat.  

En annan fördel är att ett centralt kollektivavtal som är förenligt med di-

rektivet kan uppställa minimivillkor som ger bättre skydd för arbetstagare än 

de som anges i utstationeringslagen, varpå kollektivavtalets villkor kan anges 

som särskilda kontraktsvillkor.  

En lämplighetsaspekt är även att det är samma nivå som fackföreningar 

med stridsåtgärder kan genomdriva enligt utstationeringslagen. Hot om strids-

åtgärder kan vara ett effektivt sätt att försäkra sig om villkorens efterlevnad, 

varför samarbete mellan fackförening och upphandlande myndighet kan vara 

fördelaktigt.  

5.2.4 Slutsats 

En upphandlande myndighet kan uppställa kollektivavtalsenliga kontraktsvill-

kor vid gränsöverskridande upphandlingar. Tillämpning av utstationeringsdi-

rektivet sätter dock gränser för vilken nivå villkoren kan avse.  

Att en upphandlande myndighet kan kräva minst samma villkor som föl-

jer av utstationeringsdirektivet står klart, liksom att krav på anslutning till kol-

lektivavtal är allt för långtgående. Utrymmet däremellan framstår dock som vitt 

och EU-domstolens praxis är oklar. En utbredd uppfattning inom området 

tycks dock vara att domstolen lämnar mycket litet utrymme att uppställa ar-

betsrättsliga krav utöver utstationeringsdirektivets hårda kärna.  

För att vara säker på att inte bryta mot EU-rätten torde upphandlande 

myndigheter begränsa kollektivavtalsenliga kontraktsvillkor till de nivåer som 

följer av den hårda kärnan.  



 
 

45 
 

Vad som avses med direktivets hårda kärna i svensk lagstiftning anges i 5 

§ utstationeringslagen. På de områden i kärnan vilka regleras i lag kan en upp-

handlande myndighet hänvisa till de minimivillkor som återfinns i respektive 

lag eller minimivillkor i centrala kollektivavtal som tillämpas i branschen.  

Förpliktelser utöver kärnan, oavsett om det rör sig om förpliktelser på andra 

områden eller enbart villkor som är högre än de minimivillkor som artikeln 

hänvisar till, inskränker den fria rörligheten för tjänster. Skydd av arbetstagare 

är visserligen ett tvingande allmänintresse som kan rättfärdiga inskränkningar, 

men EU-domstolen tycks anse att den hårda kärnan fastslår nödvändig skydds-

nivå för arbetstagare varpå striktare krav anses allt för långtgående.  

5.4 Nationell offentlig upphandling 

I Sverige har frågan om kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling 

inte prövats, men i ett beslut riktat mot Botkyrka kommun har Konkurrensver-

ket gjort vissa uttalanden.
132

 Vid upphandling av markskötselentreprenader i 

kommunen stadgade de särskilda villkoren i förfrågningsunderlaget att anbuds-

givare som inte redan var anslutna till kollektivavtal ändå skulle tillämpa mot-

svarande villkor för sina anställda. Konkurrensverket uttalade i sin bedömning 

att ”[ä]ven om rättsläget inte är helt klart drar Konkurrensverket den slutsatsen 

att det i samband med offentlig upphandling är möjligt att kräva att en tjänste-

leverantör minst betalar minimilön, under förutsättning att denna minimilön är 

tydligt definierad i ett rikstäckande kollektivavtal. Villkor som innebär att ’kol-

lektivavtal eller motsvarande villkor’ ska uppfyllas är däremot inte förenligt 

med gällande rätt.” 

Konkurrensverket har dock inte klargjort i någon del av beslutet om upp-

handlingen ifråga är av gränsöverskridande intresse. Upphandling av så kallade 

B-tjänster samt alla upphandlingar som understiger angivna gränsvärden faller 

nämligen utanför det klassiska direktivets tillämpningsområde om inget annat 

visar att upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse.
133

 Vid of-

fentliga upphandlingar som inte är av gränsöverskridande intresse finns med 

andra ord inget krav på att utstationeringsdirektivet ska tillämpas och det-

samma torde sannolikt gälla den strikta praxis som statuerats i målen Laval och 
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Rüffert.
134

 Eftersom avgörandet i Rüffertmålet enbart behandlar tillämpningen 

av utstationeringsdirektivet och inte överhuvudtaget berör förhållandet till upp-

handlingsdirektiven menar Arrowsmith och Kunzlik att avgörandet inte påver-

kar möjligheterna att ställa sociala krav vid offentlig upphandling i övrigt.
135

  

Konkurrensverkets restriktiva bedömning kan därmed ifrågasättas, vilket 

även gjorts. I TCO och LO:s yttrande till Upphandlingsutredningen 2010 utta-

lade Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, i form av oberoende experter, att Kon-

kurrensverkets beslut, förutom bristande motiveringar, innehöll rena felaktig-

heter vid klarläggandet av den rättsliga bakgrunden. Vad som mer precist fällde 

kommunens villkor framkommer inte med önskvärd tydlighet. En möjlig tolk-

ning är att villkoren inte uppfyllde kraven på tydlighet och öppenhet. Författar-

na efterfrågar då en redogörelse av vilka krav som uppställs för att ett villkor 

ska anses tillräckligt tydligt utformat.
136

  

I de allmänna bestämmelserna LOU 1:9, samt 1:9 a stadgas dels att de 

allmänna rättsprinciperna ska beaktas vid upphandlingar, dels att upphandlande 

myndigheter ”bör” beakta sociala hänsyn när upphandlingens art motiverar det. 

Det är ramen för alla offentliga upphandlingar i Sverige, även för upphandling-

ar av lägre värden och för samtliga B-tjänster.  

Hur vid denna ram är har dock inte prövats i Sverige. Beträffande kravet 

på öppenhet kan viss ledning finnas hos domstolens bedömning i Lavalmålet. 

Det får inte vara orimligt svårt (eller omöjligt) för en leverantör att få känne-

dom om vilka skyldigheter som åligger företaget.
137

  

Vid en laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) gjorde för-

valtningsrätten i Malmö vissa ställningstaganden rörande öppenhetsprincipen. 

Kommunfullmäktige i Helsingborg hade beslutat att löne- och anställningsvill-

kor skulle ”ligga i nivå med gällande kollektivavtal i branschen” vid offentlig 

upphandling. Förvaltningsrättens bedömning var att ”[d]etta krav preciserar 

emellertid inte på något sätt vilka kollektivavtalsvillkor som kan komma ifråga 

eller hur entreprenörens och underleverantörernas löne- och anställningsvillkor 
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ska ’ligga i nivå’ med dessa. Enligt förvaltningsrättens mening är kravet så 

pass generellt formulerat att det får anses innefatta samtliga villkor enligt ett 

kollektivavtal.” [kursivering tillagd]. De specifika villkoren kunde därmed inte 

bedömas mot de allmänna rättsprinciperna varför domstolen upphävde beslu-

tet.
138

  

Som uppgavs i avsnitt 2.1 är öppenhet en förutsättning för att kunna kon-

trollera att principerna om likabehandling och icke-diskriminering iakttas, var-

för det finns anledning att ställa höga krav på att uppställda villkor är transpa-

renta och tydliga. Med beaktande av förvaltningsrättens dom i Malmö, kollek-

tivavtalens varierande karaktär och att de inte utges av någon myndighet, är det 

troligtvis inte tillräckligt att endast hänvisa till specifika bestämmelser i kollek-

tivavtal. I enlighet med vad som gäller för fullgörandevillkor generellt bör de 

specifika kollektivavtalsvillkoren anges i kontraktshandlingarna och vara ut-

formade på ett icke-diskriminerande sätt.   

Är villkoren tydliga och objektiva och inte förutsätter till exempel an-

slutning till kollektivavtal, har alla leverantörer, oavsett nationalitet, möjlighet 

att överblicka och anpassa sig till dem, vilket är en förutsättning för överens-

stämmelse med principerna om icke-diskriminering och likabehandling. Det 

följer bland annat av domstolens bedömning i målet Concordia Bus, som också 

avsåg icke-ekonomiska villkor.  

Vid upphandling av kollektivtrafik premierade Helsingfors stad låga ni-

våer på buller och koldioxidutsläpp. De angivna nivåerna var så pass låga att 

endast staden eget bussbolag levde upp till dem. Att bara ett fåtal intressenter 

kunde leva upp till en kravspecifikation betydde dock inte nödvändigtvis att 

den stred mot principerna om likabehandling och icke-diskriminering.
139

  

Sett till Sveriges långa tradition och utbredda tillämpning av kollektivav-

tal finns det inga indikationer på att det är oproportionellt att kräva att leveran-

törer tillämpar villkor i nivå med relevanta kollektivavtal. En förutsättning är 

att uppställda villkor inte sträcker sig längre de kollektivavtal som skulle ha 

tillämpats för den aktuella tjänsten. 
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5.5 Sammanfattning 

På grund av de allmänna rättsprinciperna och gällande praxis kan en upphand-

lande myndighet inte kräva att anbudsgivare är anslutna sig till svenska kollek-

tivavtal. Svenska leverantörer skulle ha fördelar jämfört med utländska och 

kollektivavtalsförpliktelser som sträcker sig utanför utstationeringsdirektivets 

hårda kärna gör kravet på anslutning mer långtgående än nödvändigt. 

Däremot kan en upphandlande myndighet ställa krav på att arbetsvillkor 

vid utförande av ett kontrakt ska stå i nivå med specifika kollektivavtalsenliga 

villkor. Förutsättningarna skiljer sig dock beroende på om upphandlingen har 

ett bestämt gränsöverskridande intresse. 

Oavsett om en upphandling är gränsöverskridande eller inte ställer prin-

cipen om öppenhet krav på att uppställda villkor är tydligt angivna så att intres-

serade anbudsgivare kan skapa sig en klar uppfattning om vilka nivåer de ska 

anpassa sitt anbud till.  

Är upphandlingen av ett bestämt gränsöverskridande intresse följer av det 

klassiska direktivet att utstationeringsdirektivets minimivillkor ska beaktas. 

Minimivillkor som anges i utstationeringsdirektivets hårda kärna tolkas dock 

snävt av EU-domstolen och ses i stort sett även som maximinivåer. Den direkta 

relationen mellan upphandlingsdirektivet och utstationeringsdirektivets praxis 

har dock inte behandlat av domstolen. En försiktiga tolkningen är att krav utö-

ver angivna miniminivåer inte kan uppställas som villkor vid offentlig upp-

handling eftersom de skulle strida mot utstationeringsdirektivet och därmed 

inte vara förenliga med unionsrätten.  

De områden som utgör den hårda kärnan stadgas i artikel 3.1 utstationer-

ingsdirektivet och i 5 § utstationeringslagen anges de specifika lagarna som 

återger villkoren i Sverige. Områdena kan, enligt utstationeringsdirektivet re-

spektive utstationeringslagen, även regleras i centrala branschkollektivavtal 

varpå dessa kan uppställas som fullgörandevillkor. Lönevillkor regleras inte i 

lag, utan endast de minimivillkor som uppställs i centrala kollektivavtal 

Saknas ett bestämt gränsöverskridande intresse finns ingen hänvisning 

till att utstationeringsdirektivet måste beaktas vid kravställning. Däremot om-

fattar de allmänna rättsprinciperna som räknas upp i LOU 1:9 alla offentliga 

upphandlingar.  
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Den princip som behandlats i praxis är öppenhetsprincipen, som underkänner 

allt för svepande krav på kollektivavtalsenliga villkor. De specifika villkoren 

som avses bör istället anges direkt i förfrågningsunderlaget så att anbudsgivar-

na vet vilka villkor de ska anpassa sina anbud till.  

Proportionalitetsprincipen innebär att uppställda villkor inte kan vara mer 

långtgående än villkoren i de kollektivavtal som är aktuella för den upphand-

lade tjänsten. 

Principerna om likabehandling och icke-diskriminering ställer krav på att 

villkoren är objektivt och tydligt utformade så att alla potentiella anbudsgivare 

kan ta del av dessa på lika villkor. 
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6. Nya upphandlingsdirektiv 

6.1 Sociala hänsyn i nya klassiska direktivet 

När förevarande examensarbete redovisas har EU-parlamentet nyligen publice-

rat reviderade upphandlingsdirektiv för den klassiska sektorn och försörjnings-

sektorerna, samt ett helt nytt upphandlingsdirektiv om tjänstekoncessioner. 

Som nämndes i avsnitt 1.1 har Sverige tid fram till den 18 april 2016 innan di-

rektiven måste genomföras i svensk rätt, men diskussioner avseende de nya di-

rektivens betydelse har redan påbörjats, inte minst i media.
140

  

Förevarande kapitel ger en kort översikt av möjligheterna till sociala hän-

syn enligt det nya klassiska direktivet. Syftet är att ge en bild av om och hur 

rättsfrågan kan komma att påverkas när direktivet genomförs i svensk lagstift-

ning.  

Sociala hänsyn ges stort utrymme i det nya klassiska direktivet. I ingres-

sen till det nya klassiska direktivet uppges att offentlig upphandling har en vik-

tig roll i EU:s Europa 2020-strategi för en hållbar utveckling. Som ett av syf-

tena med förnyade upphandlingsdirektiv uppges därför att offentliga upphand-

lingar ska kunna utnyttjas för att ge bättre stöd till gemensamma samhälls-

mål.
141

  

Flera möjligheter till sociala hänsyn som vuxit fram i EU-domstolens 

rättspraxis kodifieras, förtydligas eller utvecklas i det nya klassiska direktivet. I 

artikel 67.3 anges vad som avses med koppling till kontraktsföremålet. Inom 

ramen för kontraktsföremålet (d.v.s. inga villkor avseende ett företags allmänna 

policy)
142

 kan villkoren röra tjänstens, varans, bygg- eller anläggningsarbetets 

hela livscykel. Det innefattar såväl produktions- tillhandahållande- och han-

delsprocess, som processer i senare skeden av livscykel, exempelvis insamling 

eller återvinning.
143

 Artikeln avser tilldelningskriterier, men hänvisas även till i 

artikel 70 om fullgörandevillkor.  
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 Se t.ex. Ahlberg, Kerstin, Herzfeld Olsson, Petra, Ardalan, Shekarabi, Jonsson, Claes-Mikael, 
Engblom, Samuel, Landgren, Mattias, Pelling, Lisa & Ruthström, Boa, Nu får det vara slut på 
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I artikel 43 utvecklas möjligheten att kräva ett visst märke som bevismedel för 

att vissa sociala och miljömässiga egenskaper är uppfyllda. Ett antal kriterier är 

dock uppställda för att märket ska kunna uppställas som tilldelnings- eller full-

görandevillkor, däribland att märkets specifikationer kan kopplas till kontrakts-

föremålet. Kopplingskriteriet är dock inget som uppställts i EU-domstolens 

praxis tidigare, vilket eventuellt kan begränsa användandet av märken. Å andra 

sidan är kopplingskravet, som det är formulerat i artikel 67.3, tämligen vitt. 

Avseende möjligheterna att förkasta onormalt låga anbud förtydligas i 

skäl 103 att ett förkastande bör vara ”…obligatoriskt i de fall då den upphand-

lande myndigheten har konstaterat att det onormalt låga pris eller de onormalt 

låga kostnader som föreslås beror på att tvingande unionsrätt eller nationell rätt 

som är förenlig med unionsrätten på social-, arbets- eller miljörättens område 

inte följs eller att bestämmelser i internationell arbetsrätt åsidosätts”. 
144

 

En av de påtagligaste ändringarna är att medlemsstaterna numera i artikel 

18.2 uppmanas att vidta åtgärder för att stärka iakttagandet av sociala hänsyn; 

”[m]edlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att eko-

nomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga 

miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrät-

ten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och 

arbetsrättsliga bestämmelser.” [kursivering tillagd]  

Artikeln sorteras under rubriken allmänna principer och flertalet artiklar, ex-

empelvis artiklarna 57.4 om uteslutningsgrunder, 69.3 om onormalt låga anbud 

samt 71 om krav på underentreprenörer, hänvisar till artikel 18.2. 

Även kollektivavtal ska åtföljas enligt artikel 18.2. I skäl 37 förtydligas 

att avtalen ska överensstämma med unionsrätten, såväl de allmänna rättsprinci-

perna som utstationeringsdirektivet. Det står visserligen att arbetsrättsliga be-

stämmelser på orten för utförandet av kontraktet ska gälla, men eftersom Sve-

rige tillämpar allmänna kollektivavtal enligt utstationeringsdirektivet följer att 

avtalen ska vara tillämpliga i hela landet för att överensstämma med unionsrät-

ten.
145

 Hur bestämmelsen tillämpas i praktiken får EU-domstolens att avgöra, 
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 Jfr med avsnitt 4.5.1. 
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 Se avsnitt 5.1. 
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men med den aktuella formuleringen är det svårt att se att lokala kollektivavtal 

ska kunna beaktas. 

6.2 Slutsats 

Det nya klassiska direktivet uppmanar i högre grad än tidigare medlemsstaterna 

att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. De sociala frågorna upp-

höjs till EU-nivå och utvecklingen kan ses som ytterligare ett steg från att ha 

varit en enkom ekonomisk union mot ambitionen att bli en social marknadse-

konomi.  

Många av artiklarna är dock fakultativt utformade varför genomslaget är 

beroende av hur medlemsstaterna väljer att genomföra direktivet i de nationella 

rättsordningarna. Ur svensk synvinkel är intrycket att aktörer varit försiktiga att 

genomdriva sociala krav på grund av osäkerhet om rättsläget snarare än på 

grund av bristande vilja. Nu förtydligas bestämmelserna om sociala krav och 

medlemsstaterna uppmuntras överlag till ökade sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling, vilket förhoppningsvis kommer avspeglas i den kommande 

svenska lagen om offentlig upphandling. 

Avseende rättsfrågan regleras endast offentliga upphandlingar med ett 

bestämt gränsöverskridande intresse i direktivet. Eftersom de omfattas av re-

gleringen i utstationeringsdirektivet påverkas möjligheten att kräva kollektiv-

avtal i offentlig upphandling troligtvis inte av det nya klassiska direktivet. För-

hoppningsvis förtydligar dock den kommande svenska lagen om offentlig upp-

handling möjligheterna att tillämpa lokala kollektivavtalsvillkor vid nationella 

upphandlingar. Av allt att döma tycks möjligheten finnas redan idag, men ett 

förtydligande skulle troligen främja nyttjandet av kollektivavtalsenliga villkor 

hos upphandlande myndigheter.  
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