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Kunde bättre upphandling ha 
förhindrat tågstrejken?

Kunde tågstrejken på försommaren 2014 ha förhindrats om Öresundståg
AB hade gjort en bättre upphandling? Det kan diskuteras. Men ett faktum
är att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på
arbets- och anställningsvillkor, om inte upphandlande myndigheter ställer
krav som kan motverka detta. Medvetenheten om att det också är möjligt
har ökat i och med lanseringen av de nya upphandlingsdirektiv som EU
antog ett par månader före tågstrejken. Men det gäller att ha realistiska för-
väntningar på vad som är rättsligt och praktiskt möjligt.1

1. För lågt anbud eller bara vanlig rationalisering?
På kvällen den 19 juni 2014 återgick hundratals lokförare och tågvärdar vid
Öresundstågen, Snälltåget och Kustpilen till arbetet efter att ha strejkat i
sjutton dagar. Seko och Almega hade då slutligen antagit ett medlarbud som
bland annat innebar att de timanställda vid tågföretagen skulle få kraftigt
höjda löner. 

Men konflikten hade egentligen inte handlat om lönerna. Den hade
utlösts av det som hänt vid ett av Almegas medlemsföretag, Veolia Trans-

1 Ett varmt tack till Niklas Bruun och Andrea Sundstrand som har bidragit med värdefulla syn-
punkter på manus.
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port, som på uppdrag av regionala myndigheter driver trafiken på Öre-
sundstågen och Kustpilen. I mars hade Veolia nämligen varslat 254 heltids-
anställda lokförare och tågvärdar om uppsägning på grund av arbetsbrist,
med hänvisning till att det nya kontrakt för Öresundstågen som skulle börja
gälla 2015 innebar nya förutsättningar för trafiken. I själva verket ville
arbetsgivaren inte minska personalstyrkan med fler än 94 anställda. De res-
terande 160 skulle få arbeta kvar – om de accepterade att bli återanställda
på deltid. 

I lokala förhandlingar försökte Seko övertyga Veolia om att i stället
minska användningen av timanställningar. Då skulle inte så många behöva
sägas upp.2 

Parallellt med de lokala förhandlingarna hade Seko och Almega en
gemensam arbetsgrupp som, under fredsplikt, arbetade med en översyn av
hela det centrala avtalet för spårtrafiken. När förhandlingarna vid Veolia
misslyckades förde Seko in frågan i överläggningarna om det centrala avta-
let, och krävde att det skulle innehålla regler som begränsade arbetsgivarnas
möjligheter att utnyttja deltids- och timanställningar. Almega sade nej, Seko
sade upp det centrala avtalet i förtid och snart var strejken ett faktum. 

I sitt strejkvarsel hänvisade Seko till Veolias agerande och ville förklara
det med att företaget antagligen hade givit in ett för lågt anbud bara för att
ta hem kontraktet om Öresundstågen.3 I medierna ställdes de politiker som
hade haft ansvar för upphandlingen till svars, och andra politiker förklarade
att strejken hade kunnat undvikas om Öresundståg AB som hade skött upp-
handlingen bara hade ”ställt krav på sociala villkor” redan i förfrågnings-
underlaget.4 Almegas förhandlingschef tillbakavisade att tågkonflikten
skulle ha något som helst med detta att göra. I stället handlade det om ”en
helt vanlig rationalisering som görs varje dag inom alla verksamheter runt
om i Sverige”.5

2. Upphandlingar sätter press på arbetsvillkoren
Oavsett vad som ligger närmast sanningen i just detta fall är det ett faktum
att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på
arbets- och anställningsvillkor i takt med att allt fler skattefinansierade

2 Veolia Transport, Tågvärdar och Lokförare – Idag och ny beräkning 14/02/17.
3 Varsel om konfliktåtgärder daterat den 20 maj 2014.
4 Sonidsson, E. m.fl. (2014).
5 Hammarskiöld, B. (2014).
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verksamheter läggs ut på entreprenad, om inte upphandlande myndigheter
ställer krav som kan motverka detta. 

Det är till exempel fullt möjligt att vinna en upphandling med ett anbud
som bygger på att arbetsgivaren inte tänker betala kollektivavtalsenlig lön.
Både från städbranschen och från taxibranschen finns vittnesmål om hur
kollektivavtalsbundna företag finner det meningslöst att lämna in anbud
eftersom de räknar med att de inte har någon chans.

Ett annat exempel är vad som händer när de återkommande upphandling-
arna av tjänster som lokal busstrafik, sophantering, lokala transporter med
båt etc. leder till ett byte av entreprenör, utan att det innebär någon företags-
eller verksamhetsöverlåtelse enligt 6 b § i lagen om anställningsskydd. Hade
det varit så hade personalen fått följa med till den nya arbetsgivaren på oför-
ändrade villkor, i enlighet med reglerna i EU:s företagsöverlåtelsedirektiv.6

Om inte kriterierna i 6 b § är uppfyllda kan arbetstagarna däremot inte
räkna med fortsatt arbete. Visserligen är det vanligt att åtminstone en del av
arbetstagarna erbjuds jobb hos den nya leverantören även i sådana fall. Men
denne kan då välja fritt vilka som ska få anställning, utan hänsyn till turord-
ning hos den tidigare arbetsgivaren. Eftersom det blir en ny anställning kan
de dessutom bli tvungna att acceptera lägre lön och sämre villkor generellt. 

Inte ens om upphandlingen skulle sluta med att arbetsgivaren får förnyat
kontrakt kan de anställda vara säkra på att få behålla jobbet. I ett interimis-
tiskt beslut från januari 2014 godtog Arbetsdomstolen att nio elektriker
som utförde arbete enligt ett entreprenadavtal sades upp på grund av arbets-
brist i skiftet maj/juni 2013 så att deras anställningar skulle upphöra samma
dag som entreprenadavtalet löpte ut den 31 december.7 I september kom
beskedet att företaget åter hade vunnit upphandlingen, men arbetsgivaren
fullföljde ändå uppsägningarna. Och enligt AD var det ”mer eller mindre
uppenbart” att de var sakligt grundade. När uppsägningarna gjordes var det
nämligen fortfarande ovisst om företaget skulle få behålla uppdraget, och
det var lika oklart om det skulle bli en verksamhetsövergång i LAS mening
om företaget förlorade kontraktet till en annan entreprenör. Som det såg ut
vid tidpunkten för uppsägningen kunde arbetsgivaren alltså riskera att stå
med en övertalighet efter årsskiftet, och det avgörande var vad arbetsgivaren
visste när uppsägningarna gjordes. Det kunde inte heller krävas att arbets-
givaren väntade med uppsägningarna till dess att sysselsättningsläget hade
klarnat, eftersom flera av elektrikerna hade minst sex månaders uppsäg-

6 Direktiv 2001/23/EG.
7 AD 2014 nr 1.
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ningstid. Den skulle alltså löpa ut precis när den befarade arbetsbristen
skulle ha uppstått om arbetsgivaren hade förlorat kontraktet.

När det gällde tågstrejken var ingen av dessa situationer för handen. Veo-
lia hade kontrakt för trafiken på Öresundstågen ända sedan 2011 och hade
nu vunnit upphandlingen för ännu en period med början 2015. Lokförarna
och tågvärdarna var alltså redan anställda i en verksamhet som man visste
skulle fortsätta, och uppsägningarna kom först några månader efter att det
nya kontraktet hade undertecknats. På så sätt låter det onekligen som en
sådan rationalisering som görs varje dag runtom i Sverige, för att citera
Almegas förhandlingschef (även om det nog hör till ovanligheterna att
arbetsgivaren vill omvandla en så stor andel av heltidsanställningarna till
deltider). Det behöver å andra sidan inte utesluta att den är en konsekvens
av upphandlingen, som Seko misstänkte. Veolia motiverade själv uppsäg-
ningarna med de ändrade förutsättningar som det nya kontraktet innebär.

3. Krav på arbets- och anställningsvillkor vid upphandling
De här exemplen med flera har lett till allt starkare krav på att myndighe-
terna ska utforma sina upphandlingar så att konkurrensen om de offentliga
kontrakten inte sker på arbetstagarnas bekostnad. Medvetenheten om att
det är rättsligt möjligt har också ökat, inte minst sedan EU i februari 2014
antagit nya direktiv om offentlig upphandling, vilka lanserades med buller
och bång.8

3.1 Strängt strukturerad process

När direktiven hade röstats igenom i Europaparlamentet jublade föredra-
ganden: ”Nu är det slut på lägsta prisets tyranni!” Det återstår att se när
direktiven har införlivats i medlemsstaternas nationella rätt. Det är sant att
de nya direktiven framhåller möjligheten att ta andra hänsyn är rent ekono-
miska på ett helt annat sätt än de tidigare direktiven från 2004, men mycket
av detta har varit tillåtet hela tiden.9 Det har bara inte framgått lika klart av

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning
av koncessioner; Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014
om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG; Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2004/17/EG.
9 För en ingående analys av möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling,
enligt 2004 års direktiv, se Arrowsmith och Kunzlik (2009).
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direktiven. Det har skapat en osäkerhet som har varit till fördel för aktörer
som inte tycker att det är lämpligt att blanda in ”upphandlingsfrämmande
faktorer” när myndigheter ska köpa in varor och tjänster.

Hur stor betydelse priset får handlar alltså inte bara om vad EU-rätten
tillåter. Det beror, och kommer även fortsättningsvis att bero, dels på de
politiska val som den svenska lagstiftaren och de upphandlande myndighe-
terna gör, dels på hur skickliga upphandlarna är på att integrera exempelvis
sociala hänsyn i sina förfrågningsunderlag. 

För det är inte alltid enkelt. Direktiven är som utgångspunkt neutrala till
den politiska frågan om huruvida det är lämpligt att ställa socialt motive-
rade krav. Däremot reglerar de noga hur det ska gå till om man gör det. De
beskriver en strängt strukturerad procedur och anger vilka typer av villkor
som myndigheten kan ställa i olika skeden av upphandlingen, som det gäller
för upphandlarna att hålla isär. 

Om myndigheten till exempel vill säkra att leverantörens anställda får
vissa arbets- och anställningsvillkor är det enklast att göra det i form av så
kallade särskilda villkor för fullgörande av kontraktet (artikel 70 i direktiv
2014/24). Det är villkor som varje anbudsgivare måste acceptera för att vara
med och tävla om kontraktet. De blir alltså inte indragna i konkurrensen.
Det anbudsgivarna konkurrerar med är i stället olika sätt att uppfylla till-
delningskriterierna, det vill säga de faktorer som den upphandlande myn-
digheten har angivit att den kommer att beakta när den värderar vilket
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Även tilldelningskriterierna
kan innehålla önskemål som rör personalens situation.

3.2 Priset väger tungt oavsett tilldelningsgrund

Enligt 2004 års direktiv, som den svenska lagstiftningen fortfarande bygger
på, ska kontraktet tilldelas antingen den anbudsgivare som begär det lägsta
priset eller den som gett in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet sett ur
den upphandlande myndighetens synvinkel. Det innebär att man väger pri-
set mot den kvalitet på varan eller tjänsten som anbudsgivaren erbjuder.
Enligt artikel 67.1 i det nya direktiv 2014/24 ska myndigheterna alltid
”basera tilldelningen av offentliga kontrakt på det ekonomiskt mest fördel-
aktiga anbudet”.10 Det kan låta som en avgörande skillnad jämfört med tidi-
gare, men av punkt 2 i samma artikel framgår att även det kan innebära att
man enbart beaktar priset. Likaså ska bedömningen av vad som är ekono-

10 När det gäller de frågor som behandlas i den här artikeln är reglerna lika i alla de tre direk-
tiven.



Kerstin Ahlberg

18

miskt mest fördelaktigt fortfarande göras ”ur den upphandlande myndighe-
tens synvinkel”. 

Därför är den här ändringen knappast lika avgörande som det i förstone
ser ut. Pedagogiskt kan det säkert ha ett värde att direktivtexten framhäver
kvalitetsaspekterna på ett annat sätt än hittills, men tilldelningsgrunden
”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” används redan nu oftare än
”lägsta pris” enligt statistik från Konkurrensverket.11 Även om det då inte
nödvändigtvis blir det lägsta anbudet som antas, har priset för det mesta
betydande vikt även vid en sådan prövning. Leverantörerna räknar fram det
bästa pris de kan erbjuda utifrån de kvalitetskrav och önskemål som myn-
digheten framför. Om förfrågningsunderlaget då inte innehåller några
uttryckliga krav när det gäller arbets- och anställningsvillkor är fältet fritt
för konkurrens på arbetstagarnas bekostnad. 

3.3 Medlemsstaterna ska se till att arbetsrättsliga regler respekteras

En annan av nyheterna i direktiven har sannolikt större potential att göra
skillnad. EU-lagstiftaren tycks ha insett att en reglering som bara tyst förut-
sätter att kontrakten ska fullgöras med respekt för alla gällande regler kan
uppmuntra till direkt osund konkurrens. Därför innehåller de nya direkti-
ven en regel som lyder (artikel 18.2 i direktiv 2014/24):

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska
aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social-
och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kol-
lektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser
som anges i bilaga X.12

Hittills har det varit medlemsstaternas ensak att se till att arbetsrättsliga reg-
ler respekteras. Nu blir det alltså en EU-rättslig förpliktelse som staten
måste ta hänsyn till när direktiven genomförs i svensk rätt, och som kommer
att tvinga landets upphandlare att bli mer uppmärksamma på arbetstagar-
nas villkor.

I artikarna om uteslutning av leverantörer (artikel 57), onormalt låga
anbud (artikel 69) och underentreprenad (artikel 71) understryks sedan att
anbud från leverantörer som har brutit allvarligt mot sina förpliktelser mot
de anställda eller som kan förväntas göra det, får – och ibland ska – sorteras
bort. 

11 Siffror och fakta om offentlig upphandling (2013) s. 52.
12 Bilaga X hänvisar bl.a. till ILO:s åtta kärnkonventioner.



Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken?

19

Artikel 18.2 är så reservationslöst formulerad att det kan låta som om de
begränsningar som följer av utstationeringsdirektivet inte längre ska gälla.
Men någon reträtt från domarna i målen Laval13 och Rüffert14 är det inte tal
om. Att de åtgärder som anges i artikeln ska tillämpas i enlighet med utsta-
tioneringsdirektivet ”som det tolkas av Europeiska unionens domstol”
framhålls upprepade gånger i direktivens ingresser.15 Om kontraktet kan
komma att fullgöras med utstationerade arbetstagare kan upphandlande
myndigheter följaktligen inte kräva mer än att leverantören ska tillämpa
sådana kollektivavtalsvillkor som uppfyller kriterierna i 5 a § eller 5 b § i
den svenska utstationeringslagen. Om det däremot är givet att arbetstagarna
kommer att vara anställda här i Sverige finns inga sådana begränsningar.16

I debatten inför genomförandet av de nya direktiven har det sagts att
Sverige enligt artikel 18.2 inte behöver vidta några åtgärder för att säker-
ställa att leverantörerna följer kollektivavtal, eftersom svenska kollektiv-
avtal inte är allmängiltiga. De skulle helt enkelt inte vara ”tillämpliga” i
direktivets mening. Det är en sanning med modifikation med tanke på att
utstationeringslagen förutsätter att företag som utstationerar arbetstagare
hit åtminstone betalar dem minimilön enligt svenska kollektivavtal. Oavsett
om direktivet ålägger Sverige en skyldighet eller ej på den här punkten – vil-
ket jag låter vara osagt – är det inget som hindrar att upphandlande myn-
digheter kräver att leverantörerna ska betala kollektivavtalsenlig lön. 

Att något måste göras för att säkerställa att leverantörerna uppfyller sina
lagenliga förpliktelser står under alla omständigheter klart. Om vi inte ska
skapa en helt ny typ av ”yrkesinspektion” kan detta knappast gå till på
något annat sätt än att myndigheterna lär sig formulera sådana villkor i sina
upphandlingskontrakt och kombinera dem med effektiva sanktionsklausu-
ler, för att sedan också följa upp att leverantörerna gör vad de har åtagit sig.

3.4 Klent underlag för gängse uppfattning om övertagande av personal

Artikel 18.2 handlar om att se till att leverantörerna följer gällande regler i
lagar och kollektivavtal, varken mer eller mindre. Om man vill göra något
åt den otrygghet som hotar renhållningsarbetare och bussförare när det är
dags för en ny upphandling krävs det att leverantören åtar sig något utöver
det. Kommunalarbetareförbundet vill exempelvis att myndigheterna alltid

13 C-341/05.
14 C-346/06.
15 Skäl 37 och 98.
16 Se också Miljöhänsyn och sociala hänsyn (2011) s. 46 f.
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ska kräva att personalen ska få följa med på oförändrade villkor om upp-
handlingen leder till byte av entreprenör, oavsett om det blir en verksam-
hetsövergång i LAS mening eller ej. 

En utbredd uppfattning är att detta inte är tillåtet. I skriften Miljöhänsyn
och sociala hänsyn i offentlig upphandling från 2011 hävdar till exempel
Konkurrensverket att det torde vara ”oförenligt med de grundläggande EU-
rättsliga principerna” att behandla en upphandling som en verksamhets-
övergång om inte de formella rekvisiten i lagen om anställningsskydd är
uppfyllda.17 Verket stöder sig då på en drygt femton år gammal kammar-
rättsdom18, och två meningar i ett tolkningsmeddelande från Europeiska
kommissionen19.

Jag har själv ifrågasatt denna uppfattning, och påpekat bland annat att
det måste vara fullt tillåtet att ställa krav på övertagande av personal i fall
då det kan vara betydelsefullt för kvaliteten på den tjänst som myndigheten
vill upphandla, till exempel hemtjänst eller demensvård. Då motiveras kra-
vet av brukarnas/vårdtagarnas behov av kontinuitet. Om det inte har någon
nämnvärd betydelse för kvaliteten på tjänsten men myndigheten, av omsorg
om personalen, önskar att denna ska få fortsatt arbete hos den nya entrepre-
nören, borde det också vara möjligt att använda det som ett tilldelningskri-
terium. Då kan en leverantör som erbjuder sig att ta över personalen få extra
poäng för det vid värderingen av anbuden.20 

Kommunalarbetareförbundet går längre än så. I en intern rättsutredning
hävdar Kommunals utredare Oskar Taxén att krav på personalövertagande
utan vidare är förenliga med upphandlingsreglerna.21 Enligt utredningen
har Konkurrensverket dragit alltför stora växlar på kammarrättsdomen,
och när det gäller kommissionens tolkningsmeddelande har Konkurrensver-
ket helt enkelt fel, menar han.

Målet i kammarrätten rörde en upphandling där Trafiknämnden i Göte-
borg hade krävt att den som fick kontraktet skulle ta över såväl personal
som ”fordon, gaskompetens och gasinfrastruktur” från den tidigare entre-
prenören – till ett pris som bestämdes av denne – ifall upphandlingen ledde
till ett byte av entreprenör. Länsrätten ansåg att båda dessa villkor stred mot
det krav på affärsmässighet och likabehandling som den dåvarande lagen
om offentlig upphandling från 1992 ställde upp. Kammarrätten instämde

17 Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling (2011) s. 42.
18 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3696/1998.
19 KOM(2001) 566.
20 Ahlberg, K. och Bruun, N. (2010) s. 149 ff. 
21 Taxén, O. (2014).
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sedan helt kortfattat i länsrättens bedömning att ”Trafiknämnden har brutit
mot bestämmelserna i 1 kap 4 § LOU och att upphandlingen därför ska
göras om”, utan att precisera på viket sätt den hade brutit mot lagen. Där-
med minskar avgörandets värde som vägledning för rättstillämpningen,
menar Kommunals utredare. Kravet att den som fick kontraktet skulle ta
över ”fordon, gaskompetens och gasinfrastruktur” stod nämligen uppen-
bart i strid med upphandlingsreglerna och var i sig tillräckligt för att upp-
handlingen skulle behöva göras om. Att kammarrätten instämmer i länsrät-
tens domslut behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att den delade
bedömningen när det gällde frågan om övertagande av personal, enligt
Taxén.

Det uttalande i kommissionens tolkningsmeddelande som Konkurrens-
verket åberopar lyder:

Det bör påpekas att det förefaller svårare att tillämpa ett kontraktsvillkor som
rör utförandet av varuupphandlingskontrakt. Sådana klausuler som innebär
krav på ändring av organisationen, strukturen eller policyn inom ett företag som
är etablerat i en annan medlemsstat skulle kunna vara diskriminerande eller
medföra ett oberättigat handelshinder.22

Det citerade stycket rör som synes upphandling av varor från företag i andra
länder, och kommissionen påpekar att det då kan vara ”svårare” att till-
lämpa vissa villkor, det vill säga svårare än vid upphandling av tjänster som
det föregående avsnittet har handlat om. Det är uppseendeväckande att
lägga kommissionens relativt nyanserade skrivning om vad som ”skulle
kunna” vara diskriminerande i ett annat sammanhang till grund för påstå-
endet att det inte är tillåtet att behandla en upphandling av tjänster som en
verksamhetsövergång om inte de formella rekvisiten i lagen om anställnings-
skydd är uppfyllda, menar Taxén.

Onekligen förefaller det alltså som om underlaget för detta påstående är
klent. Men finns det något positivt stöd för den motsatta uppfattningen? Ja,
så ser det faktiskt ut. Det mest övertygande argumentet i Kommunals utred-
ning är en hänvisning till vad som står i EU:s så kallade kollektivtrafikför-
ordning.23 Den antogs 2007 och införde gemensamma regler för den kon-
kurrensutsatta marknaden för kollektivtrafik inom EU. Förordningen före-
skriver vilka villkor som ska gälla när medlemsstaterna sluter avtal med
företag om att bedriva persontrafik på spår eller vägar. Artikel 4.5 rör situa-
tionen då ny leverantör tar över kontraktet efter en tidigare och lyder:

22 KOM(2001) 566 s. 18.
23 Förordning 1370/2007/EG.
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Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och gemenskaps-
lagstiftning, inklusive kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, får de
behöriga myndigheterna kräva att det utvalda kollektivtrafikföretaget erbjuder
den personal som tidigare anställts för att tillhandahålla tjänsterna samma rät-
tigheter som den skulle ha haft i samband med en överlåtelse enligt direktiv
2001/23/EG. Om de behöriga myndigheterna kräver att kollektivtrafikföretag
ska följa vissa sociala normer ska anbudshandlingarna och avtalen om allmän
trafik innehålla en förteckning över den berörda personalen samt klara och tyd-
liga uppgifterom deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbets-
tagarna anses bli knutna till tjänsterna.

Detta visar, enligt Taxén, tydligt att frågan om personalövertagande har
varit föremål för diskussion och att de europeiska lagstiftarna ansåg det
vara förenligt med de EU-rättsliga principerna att låta en myndighet ställa
längre gående krav än minimikraven i överlåtelsedirektivet, så länge det görs
på ett öppet och transparent vis.

Så långt Kommunals utredning. Här kan det också vara värt att nämna
att skäl 16 i förordningens ingress påminner om att företagsöverlåtelse-
direktivet är ett minimidirektiv, och att det innebär att medlemsstaterna kan
”skydda andra överlåtelsevillkor beträffande arbetstagarnas rättigheter” än
dem som omfattas av direktivet, inklusive villkor i kollektivavtal.24

Det har Storbritannien (till skillnad från Sverige) gjort. Enligt Barnard
beslöt lagstiftaren 2006 att Transfer of Undertakings (Protection of Employ-
ment) Regulations (TUPE) genom vilken överlåtelsedirektivet genomförts
ska tillämpas inte bara i situationer som innebär en verksamhetsövergång
enligt definitionen i direktivet utan även på ”service provision changes”.25

Syftet var att komma förbi den osäkerhet om huruvida en övergång i EU-
rättslig mening faktiskt föreligger som kan uppstå när inga materiella till-
gångar tas över i samband med att en ny aktör ska bedriva verksamheten. I
sämsta fall kan detta stå klart först vid en rättslig prövning långt efter att
själva verksamhetsöverlåtelsen har ägt rum.26 Med service provision chan-

24 Skäl 16: ”Om ingåendet av avtal om allmän trafik kan leda till byte av kollektivtrafikföretag,
bör de behöriga myndigheterna kunna kräva att det utvalda kollektivtrafikföretaget tillämpar
bestämmelserna i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag,
verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. Detta direktiv hindrar inte medlemssta-
terna från att skydda andra överlåtelsevillkor beträffande arbetstagarnas rättigheter än dem
som omfattas av direktiv 2001/23/EG, och därigenom, i tillämpliga fall, ta hänsyn till de sociala
normer som föreskrivs i nationella lagar och andra författningar, eller i de kollektivavtal eller
överenskommelser som ingåtts mellan arbetsmarknadens parter.”
25 Barnard (2012) s. 598 f.
26 Se t.ex. AD 2014 nr 46.
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ges menas såväl situationer där en verksamhet som beställaren har bedrivit
i egen regi läggs ut på entreprenad för första gången som byte av entreprenör
för verksamheten och, slutligen, när en arbetsgivare beslutar att bedriva en
verksamhet i egen regi efter att ha haft den utlagd på entreprenad. I alla tre
situationerna tillämpas alltså direktivets regler enligt TUPE.

Den nuvarande koalitionsregeringen anser att denna uppfinning av
Labour kan innebära gold-plating27, medan många företag gillar den efter-
som den medför en förutsebarhet och skapar likvärdiga förutsättningar för
leverantörerna när de ska utforma sina anbud, skriver Barnard.

Eftersom det följer av brittisk arbetsrättslig lag att personalen ska få följa
med när en ny arbetsgivare tar över en verksamhet, oavsett om det är en
situation som omfattas av direktiv 2001/23 eller inte, behöver upphand-
lande myndigheter inte särskilt ställa upp sådana villkor i kontrakten med
sina leverantörer. Men om dessa regler i TUPE är förenliga med EU-rätten
borde medlemsstaterna lika gärna kunna ställa sådana villkor i sina upp-
handlingskontrakt. Frågan har dock aldrig kommit under EU-domstolens
prövning. 

3.5 Krav på begränsning av deltids- och timanställningar aldrig prövat

Därmed är det dags att gå över till frågan i rubriken: Hade bättre upphand-
ling kunnat hindra tågstrejken? 

Det behöver kanske inte sägas att det är omöjligt att hindra en anbuds-
givare från att göra en glädjekalkyl som den sedan får ångra. Om ett anbud
är ”onormalt” lågt kan den upphandlande myndigheten visserligen utesluta
detta, men om leverantören ger en trovärdig förklaring till det låga priset
och anbudet uppfyller alla obligatoriska villkor ska det beaktas. Skulle leve-
rantören då tilldelas kontraktet och senare upptäcka att den borde ha begärt
mer betalt, kommer den antagligen som varje annan arbetsgivare att göra
vad som är möjligt inom lagens gränser för att få det att gå ihop.28 Till exem-
pel att – med stöd av sitt privilegium att definiera när det råder arbetsbrist
– säga upp personal och eventuellt erbjuda den återanställning på sämre vill-
kor. Det kan den upphandlande myndigheten inte göra mycket åt, om inte

27 ”Gold-plating” är ett uttryck som används av aktörer som ogillar när medlemsstaterna ut-
nyttjar sin fördragsskyddade rätt att behålla eller införa mer långtgående åtgärder till skydd för
arbetstagarna än de minimiregler som antas på EU-nivå, så länge de är förenliga med fördragen
(artikel 153.4 i EUF-fördraget).
28 Här kan vi bortse från att upphandlingar också kan locka till sig en och annan anbudsgivare
som kalkylerar med att fuska med skatten, använda svart arbetskraft och strunta i sina förplik-
telser mot sina anställda.
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kontraktet innehåller någon klausul som hindrar detta och entreprenören
fortfarande klarar av att leverera det den åtagit sig. 

Med strejken ville Seko tvinga fram en begränsning av andelen deltids-
och timanställningar. Det medlarbud som Seko och Almega till sist antog
innebar ingen direkt sådan begränsning i det centrala avtalet, men genom att
lönerna för timanställd tågpersonal höjdes mer än genomsnittet skulle dessa
anställningar bli proportionellt dyrare, vilket minskar arbetsgivarnas incita-
ment för att använda sådana. Därtill innehöll medlarbudet en särskild lös-
ning på tvisten vid Veolia och Öresundstågen. Genom avtalet åtar sig Veolia
att sträva efter att ha så hög andel heltidsanställda som möjligt och att
begränsa deltidsanställningarna till 5 procent av antalet produktionstim-
mar. På samma sätt ska företaget sträva efter att begränsa timanställning-
arna (i avtalet talar man om ”arvodistanställningar”) till 5 procent av anta-
let produktionstimmar.29 

Hade Öresundståg AB i samband med upphandlingen kunnat ställa lik-
nande villkor om begränsningar av andelen deltids- och timanställningar,
vilket några journalister var inne på när strejken bröt ut? Det är tveksamt.

Om andelen heltidsanställda hade spelat stor roll för kvaliteten på tågtra-
fiken och servicen till passagerarna borde det, enligt min mening, i och för
sig ha varit förenligt med EU-rätten att ställa krav som begränsar andelen
deltids- och timanställningar. Det hänger ihop med att medlemsstaterna
själva bestämmer vad de ska köpa och vilken kvalitet det ska hålla, så länge
leverantörer på hela den inre marknaden får samma möjligheter att delta i
konkurrensen om kontraktet. Direktiven reglerar inte något utöver själva
proceduren för upphandlingen, som är utformad för att garantera att prin-
ciperna om icke diskriminering och likabehandling, öppenhet, proportiona-
litet och ömsesidigt erkännande inte träds för när.

Att personalstyrkans sammansättning kan vara ett kvalitetskriterium i
vissa verksamheter bekräftas också av artikel 67.2 b i det nya direktivet
2014/24 om offentlig upphandling. Bland exemplen på sådant som kan
beaktas när man värderar vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt
nämns ”organisation av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den per-
sonal som utses att verkställa kontraktet, om kvaliteten på den personal som
utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande”.

Självklara exempel på verksamheter där detta kan ha betydelse är än en
gång hemtjänst och demensvård. Ju fler heltidsanställningar, desto färre nya

29 Seko åtar sig i gengäld att medverka till att åstadkomma ett effektivt arbetstidsuttag på 96–
98 procent för de heltidsanställda, något som kollektivavtalets konstruktion tidigare har för-
hindrat, enligt arbetsgivarna.
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ansikten behöver de gamla ta emot i sina hem eller möta på demensboendet.
Det är enkel matematik och det är svårt att åstadkomma detta på något
annat sätt än att just hålla nere andelen deltids- och timanställningar till ett
minimum. Därmed skulle villkoret också vara proportionellt.

Men när det gäller driften av en tåglinje är det svårt att se samma själv-
klara koppling mellan personalens anställningsformer och kvaliteten på den
tjänst som upphandlas. Visserligen kan det kanske gå ut över nivån på ser-
vicen till passagerarna om leverantören har en alltför hög andel (oerfarna)
timanställda, men det borde den upphandlande myndigheten kunna förhin-
dra genom tydliga krav på just servicenivån. Det är ett betydligt mer ingri-
pande villkor att ställa upp gränser för hur många deltids- och timanställda
leverantören får ha. 

I det holländska målet om det rättvisemärkta kaffet (”Max Havelaar”)
slog EU-domstolen år 2012 fast att en myndighet kan välja tilldelningskri-
terier som grundas på sociala hänsyn, och som kan gälla inte bara använ-
darna eller förmånstagarna till det som ska upphandlas, utan även andra
personer, vilket kommissionen hade ifrågasatt.30 I målet var det kaffeprodu-
centerna som var dessa ”andra personer”. I ett annat fall måste det då rim-
ligen kunna vara arbetstagarna. Detta uttrycks nu också tydligare i de nya
upphandlingsdirektiven (artikel 67 i direktiv 2014/24). Att även de särskilda
kontraktsvillkoren kan röra arbets- och anställningsvillkor är vedertaget
sedan länge (nu artikel 70 i direktiv 2014/24). I båda fallen gäller dock att
villkoren måste vara ”kopplade” till föremålet för kontraktet. Det betyder
att de inte kan gälla arbetsgivarens allmänna personalpolitik, utan enbart
den personal som ska arbeta med att fullgöra kontraktet. 

Man kan inte utesluta att det därmed skulle gå att ställa upp villkor som
begränsar andelen deltids- och timanställningar även när detta inte är avgö-
rande för kvaliteten på den tjänst som upphandlas. Men det skulle vara
mycket svårt att formulera ett sådant villkor så att det inte innebar en opro-
portionerlig begränsning av leverantörens möjligheter att anpassa sin orga-
nisation efter ändrade ekonomiska förutsättningar. Men frågan är ny och
har såvitt känt aldrig varit uppe till rättslig prövning eller ens till diskussion
bland dem som är kunniga på upphandlingsrätt. Det enda sättet att få ett
säkert svar är att försöka och se vad som händer. 

30 C-368/10.
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4. Juridiken inte det som avgör
Å andra sidan är kanske frågan om vad som är rättsligt möjligt inte så intres-
sant i praktiken. Frågan är hur sannolikt det är att en upphandlande myn-
dighet skulle vilja ställa upp ett sådant villkor. Stat, kommuner och lands-
ting är också arbetsgivare och har hittills inte demonstrerat någon större
beredvillighet att själva begränsa användningen av deltids- och timanställ-
ningar. Skulle de då, av pur omtanke om de anställda hos andra arbets-
givare, vara beredda att hindra dessa från att utnyttja den rörelsefrihet som
företagsledningsrätten ger dem, sannolikt till priset av en högre kostnad för
att få tjänsten utförd? Det är minst sagt tveksamt, i varje fall om inte en lika-
dan policy gäller för den upphandlande myndigheten själv. När det gäller
upphandlingen av Öresundstrafiken tillkommer ytterligare ett problem: hur
skulle de som arbetade fram förfrågningsunderlaget kunna förutse att just
anställningsformerna hos leverantören kunde bli kontroversiella? Hade ens
Seko kunnat göra det? Med andra ord: jag har svårt att föreställa mig att
upphandlarna hade kunnat formulera krav som hade förhindrat tågstrejken
våren 2014. 

Sveriges upphandlare kan bli mycket bättre på att se till att konkurrensen
om de offentliga kontrakten inte sker på arbetstagarnas bekostnad, men
detta är inte det mest näraliggande exemplet. Man gör sig för stora illusio-
ner om man hoppas att alla negativa konsekvenser av konkurrensutsätt-
ningen kan förebyggas genom klausuler i upphandlingskontrakten. När det
gäller ofrivilligt deltidsarbete och otrygga behovsanställningar torde det inte
ens vara den mest ändamålsenliga lösningen. Det är generella arbetslivspro-
blem som behöver lösas på samhällsnivå, exempelvis i avtal mellan arbets-
marknadens parter, i stället för att ansvaret ska ligga på enskilda upphand-
lare runtom i landet.

Det är en annan sak med krav på övertagande av personal. De upprepade
upphandlingarna av konkurrensutsatta verksamheter skapar ofrånkomligen
en otrygghet för dem som arbetar där. Den skulle kunna minska om man
regelmässigt utgick från att personalen ska följa med om kontraktet tilldelas
en ny arbetsgivare. Som har framgått tidigare i artikeln talar mycket för att
det är rättsligt möjligt och erfarenheten visar att myndigheter också kan
tänka sig att ställa sådana krav.31 Det har fördelar både för anbudsgivarna,
som vet vad de ska räkna med (se ovan om den brittiska TUPE), och för den
leverantör som drivit verksamheten hittills och vet att den inte kommer att
behöva hantera en övertalighet. Det innebär inte heller något ohanterligt

31 Ahlberg och Bruun (2010) s. 59 f.
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ingrepp i den vinnande leverantörens organisation. Om övergången skulle
leda till att personalstyrkan blir för stor får den nya arbetsgivaren säga upp
de övertaliga på grund av arbetsbrist enligt reglerna i anställningsskydds-
lagen.

Till sist: Det finns fortfarande upphandlare som tvekar att kräva att den
leverantör som tilldelas kontraktet ska ge sina anställda den lön andra
anställningsvillkor som läggs fast i kollektivavtalet för branschen. Deras tve-
kan är begriplig med tanke på alla missförstånd som EU-domstolens domar
i målen Laval32 och Rüffert33 har givit upphov till, missförstånd som har
gått ut på att det inte är tillåtet att ställa sådana krav eftersom svenska kol-
lektivavtal inte är allmängiltigförklarade. När nu även Konkurrensverket
har klargjort att det visst går för sig, förutsatt att de utformas på rätt sätt34

borde det vara en självklarhet att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor
vid upphandlingar av en viss storlek.

Det är det till exempel i våra grannländer Danmark, Finland och Norge
som alla har ratificerat ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i kon-
trakt där offentlig myndighet är part. Att Sverige inte gjorde det direkt efter
att den hade antagits 1949 motiverades med att de intressen som konventio-
nen tillvaratar redan garanterades av det svenska kollektivavtalssystemet.35

Det är den modell som Sverige har valt för att garantera människor anstän-
diga arbetsvillkor och en modell som politiker av alla kulörer liksom arbets-
marknadens parter säger sig fortfarande vilja värna. Men 2014 ska kollek-
tivavtalssystemet fungera i en helt annan verklighet än 1950, då omfatt-
ningen av den offentliga upphandlingen var en bråkdel av vad den är idag,
och tjänstemarknaden var huvudsakligen nationell.

Den som säger sig vilja slå vakt om den svenska modellen kan inte gärna
med bibehållen trovärdighet tillåta att hundratals miljarder om året av
skattepengar används på ett sätt som bidrar till att underminera dess grund-
valar.
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