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SAMMANFATTNING  

Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europeiska unionens (unionens) 

tillväxtstrategi, bland annat på sysselsättningsområdet. På grund av att hög sysselsättning 

framhålls som ett mål, samtidigt som upphandling ges en framträdande roll i unionens 2020-

strategi är det av intresse att undersöka vilka möjligheter det finns att använda offentlig 

upphandling för att främja sysselsättning. Syftet med framställningen är att undersöka vilka 

möjligheter och begränsningar det finns för att ställa sysselsättningsfrämjande krav. Det 

undersöks i vilken del av upphandlingsförfarandet sysselsättningsfrämjande krav kan ställas 

samt hur kraven bör formuleras för att vara tillåtna. Mot bakgrund av det nya klassiska 

direktivet, direktiv 2014/24/EU, är det av särskild angelägenhet att undersöka om det medför 

några specifika förändringar att ta hänsyn till. Frågeställningen utreds med den 

rättsdogmatiska metoden. Eftersom att offentlig upphandling till stor del regleras av 

unionsrätt utgör unionsrätten en väsentlig del i framställningen.  

 

Regelverket om offentlig upphandling består av unionsrättslig primär- och sekundärrätt samt 

svensk lag varigenom unionsrätten har genomförts. Regelverket, i den klassiska sektorn, 

reglerar det förfarande som genomförs av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett 

kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. De 

primärrättliga bestämmelserna som blir aktuella vid upphandling är iakttagande av 

principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och 

ömsesidigt erkännande. Sekundärrätten består av de upphandlingsrättsliga direktiven och  

nationell rätt består av lag varigenom direktiven har genomförts. Det tidigare klassiska 

direktivet, direktiv 2004/18/EU, är genomfört genom Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU). Det nu gällande klassiska direktivet, direktiv 2014/24/EU, ska senast den 

18 april år 2016 vara genomfört i svensk rätt. Det kan argumenteras för att EU har blivit en 
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mer social union över tid, bland annat eftersom Lissabonfördraget anger att unionen ska verka 

för en social marknadsekonomi.  

 

Även om det unionsrättsliga upphandlingsregelverket tillkom i syfte att förverkliga den inre 

marknaden tycks offentlig upphandling succesivt ha formats till ett politiskt verktyg som kan 

användas för att nå sociala mål, däribland hög sysselsättning. I och med framväxten av 

offentlig upphandling som ett politiskt verktyg är det numera möjligt att ställa sociala krav 

vid upphandling av offentliga kontrakt, under förutsättning att de sociala kraven är förenliga 

med de grundläggande rättsprinciperna. Sociala krav kan ställas som urvalskriterier, tekniska 

specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda kontraktsvillkor. Särskilda kontraktsvillkor 

framstår som det bästa sättet att ställa sysselsättningsfrämjande krav, i upphandlingar av 

tjänster eller entreprenader. För att ett krav ska vara tillåtet krävs att det är kopplat till 

kontraktsföremålet eller fullgörandet av kontraktet, tydligt angivet i förfrågningsunderlaget 

eller annonsen, mätbart, kontrollerbart och i överrensstämmelse med de allmänna 

rättsprinciperna. I och med avgörandet Max Havelaar utvidgade Europeiska Unionens 

domstol (EU-domstolen) nyligen betydelsen av begreppet kontraktsföremål.  

 

Det nya direktivet 2014/24/EU har ett ökat fokus på sociala hänsyn jämfört med det tidigare 

direktivet 2014/18/EG. I en jämförelse med andra medlemsstater har Sverige i relativt liten 

utsträckning tillämpat de möjligheter som det upphandlingsrättsliga regelverket medger vad 

gäller att ställa sysselsättningskrav. Möjligheterna att beakta sociala hänsyn kan framstå som 

omfattande eftersom krav kan ställas på många sätt och i olika skeenden av 

upphandlingsförfarandet. Av regelverket följer emellertid även begränsningar. Att föredra för 

tydlighet är att EU-domstolen meddelar fler avgöranden avseende sysselsättningskrav samt att 

kommissionen publicerar vägledningar. Även vägledning från nationellt håll synes vara att 

föredra. Även om en försiktighet avseende social- och sysselsättningsfrämjande kravställning 

är befogad, kan det av utvecklingen att döma förutspås att unionen kommer att fortsätta verka 

för sociala hänsyn i offentlig upphandling. Emellertid synes det som att det ankommer på 

medlemsstaterna att tillvara på de möjligheter som det upphandlingsrättliga regelverket 

medför att ställa sociala- och sysselsättningsfrämjande krav. Om medlemsstaterna tar till vara 

på den möjligheten kan offentlig upphandling användas som ett framstående verktyg för att 

främja sysselsättning.  
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1. INLEDNING  

1.1 Ämne, syfte och frågeställning 

Den Europeiska kommissionen (kommissionen) har uppskattat att 19,7 procent av den 

Europeiska unionens (unionens) bruttonationalprodukt år 2010 bestod av offentlig 

upphandling.1 En betydande del av unionens ekonomi går således till offentliga kontrakt. På 

grund av omfattningen av offentliga kontrakt, kan de användas som ett verktyg för att främja 

utveckling i linje med de målsättningar som unionen strävar mot. De offentliga kontrakten 

beskrivs som ett viktigt verktyg i unionens tillväxtstrategi, vilket framgår av den strategi som 

unionen satt upp som mål för år 2020 (2020-strategin) likväl som av skälen till det nya 

direktivet om offentlig upphandling. Hög sysselsättning framhålls som ett av de tre huvudmål 

som uppställts i 2020-strategin.2 Till följd av det ovan sagda är det av intresse att undersöka 

vilka möjligheter och begränsningar det finns att använda offentlig upphandling för att främja 

sysselsättning. Frågan är särskilt av intresse i unionens strävan mot sina tillväxtmål. 

 

Att främja sysselsättning i offentlig upphandling faller inom ramen för det som benämns som 

upphandling med sociala hänsyn. Kortfattat innebär upphandling med sociala hänsyn ett 

användande av de offentliga inköpens köpkraft, av varor och tjänster som bidrar till ökad 

sysselsättning och andra goda sociala resultat. 3  Samtidigt krävs att de grundläggande 

unionsrättliga principerna som återfinns i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget) och upphandlingsdirektiven efterlevs.4 Att sälla sociala krav i offentlig 

upphandling kan verka som en god idé för att handlingskraftigt kunna uppnå sociala mål. 

Emellertid finns en risk att man har en övertro till regelverket, och att de mer komplicerade 

kravställningarna gör att konkurrensen hämmas.5 

 

De upphandlingsrättsliga direktiven har historiskt sett prioriterat att förverkliga den inre 

marknaden och öppen konkurrens. Det innebär att direktiven på området syftat till att 

förverkliga den fria rörligheten för varor, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla 
                                                
1 Se European Comission working document, Public Procurement indicators 2010, Bryssel, den 4 
november 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf.  
2 Se Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. KOM (2010) 2020 slutlig och 
direktiv 2014/24/EU, ingressen skäl 1.  
3 Se vidare avsnitt 3.2 och kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling – En 
handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, s. 7. 
4 De upphandlingsdirektiv som åsyftas i framställningen är direktiv 2004/18/EG och direktiv 
2014/24/EU.  
5 Se vidare avsnitt 3.6. 
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tjänster i offentlig upphandling. Att beakta sociala hänsyn i offentlig upphandling är alltså 

inte det primära syftet med upphandlingsdirektiven, utan möjligheterna att beakta sociala- och 

sysselsättningsfrämjande hänsyn är istället något som fått ett ökat utrymme på senare år.6  

 

Sociala hänsyn med sysselsättningsfrämjande verkan inbegriper åtskilliga åtgärder. 

Exempelvis omfattas kravställning som främjar sysselsättning bland unga, en jämn 

könsfördelning, anställning av långtidsarbetslösa, mångfaldsstrategier eller anställning av 

personer med funktionshinder. 7  Det mest förekommande exemplet av 

sysselsättningsfrämjande åtgärder är att den upphandlande myndigheten ställer ett krav på att 

leverantören anställer ett visst antal eller en viss procentsats långtidsarbetslösa vid 

fullgörandet av kontraktet.8 

 

Idén till framställningen har uppkommit mot bakgrund av att hög sysselsättning framhålls 

som ett tillväxtmål, samtidigt som offentlig upphandling ges en framträdande roll i strategin 

mot dessa mål. Ämnet för uppsatsen är således det upphandlingsrättsliga regelverkets 

förhållande till sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den övergripande frågeställningen är vilka 

sysselsättningsfrämjande krav som är förenliga med det upphandlingsrättsliga regelverket. 

För att besvara denna övergripande frågeställning undersöks i vilken del av 

upphandlingsförfarandet sysselsättningsfrämjande krav kan ställas samt hur kraven bör 

formuleras för att vara tillåtna. Det är särskilt angeläget att undersöka om det finns några 

specifika förändringar vid ikraftträdandet av det nya upphandlingsrättliga direktivet 

2014/24/EU.9 Uppsatsen har alltså till syfte att undersöka vilka möjligheter och begränsningar 

det i dag finns för att ställa sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling.  

 

Frågeställningen besvaras utifrån regerverket om den klassiska sektorn. Den 26 februari år 

2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling 

och om upphävande av direktiv 2014/18/EG. Det äldre nu upphörda klassiska direktivet, är 

genomfört i svensk rätt genom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Att 

frågeställningen behandlas utifrån den klassiska sektorn innebär att offentlig upphandling här 

                                                
6 Se kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig.  
7 Se a.a., s. 7.  
8 Se t.ex. dom Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422 och dom kommissionen mot Frankrike (Nord-Pas-de-
Calais), C-225/98, EU:C:2000:494. Se vidare kapitel 4.   
9 Det nya direktivet förväntas vara genomfört i svensk lag senast den 18 april år 2016. 
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avser offentliga kontrakt av varor, tjänster och byggentreprenader i enlighet med LOU.10 

Likheten mellan regerverken för den klassiska sektorn och övriga sektorerna medför 

emellertid att de resonemang som förs, även kan vara relevanta för övriga sektorer.11 Vidare 

besvaras frågeställningen utifrån sysselsättningsfrämjande kravställning. Alltjämt kan 

resonemangen vara relevanta för övriga sociala hänsyn, och exempel ges från övriga sociala 

hänsyn, eftersom samtliga typer av sociala hänsyn i offentlig upphandling styrs av samma 

regelverk. 

 

1.2 Avgränsningar och definitioner 

1.2.1 Avgränsningar  

Offentliga kontrakt inom försörjningssektorerna, försvars- och säkerhetsområdet eller som 

omfattas av valfrihetssystemet eller koncessionsdirektivet behandlas inte i framställningen.12 

Frågeställningen besvaras inte utifrån sociala hänsyn i allmänhet eller aspekter som gäller 

arbetsrättsliga hänsyn som kollektivavtalsvillkor, eller etiska hänsyn som grundläggande 

mänskliga rättigheter.13 

 

Framställningen behandlar inte undantaget för reserverade kontrakt eller det som i direktivet 

kallas skyddade verkstäder, trots att ett reserverat kontrakt är ett sätt att främja sysselsättning. 

Reserverade kontrakt är ett undantag som bidrar till att funktionshindrade kan komma in eller 

återvända till arbetsmarknaden.14  

 

1.2.2 Definitioner 

Med offentlig upphandling aves det förfarande som sker då upphandlande myndigheter 

anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från en utomstående part. Synonymt med 

offentlig upphandling används begreppet tilldelning av offentliga kontrakt genom uppsatsen. 

                                                
10 Se 2 kap. 13 § LOU.  
11 Övriga sektorer avser upphandling i enlighet med lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet (LUFS) samt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF), upphandlingar i enlighet med  direktiv 2014/23/EU om tilldelning 
av koncessioner.  
12 De upphandlingsförfaranden som sker i enlighet med LUF, LUFS, lag (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) eller direktiv 2014/23/EU. 
13 Frågeställningen behandlas inte utifrån miljöhänsyn, eftersom att det ses som en egen kategori i 
framställningen. Se vidare avsnitt 1.2.2.  
14 Se om reserverade kontrakt direktiv 2014/24/EU, artikel 20.  
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En upphandlande myndighet är den organisation som upphandlar ett offentligt kontrakt.  Det 

är typiskt sett en statlig, regional eller lokal myndighet men kan även vara ett 

offentlighetsrättsligt organ eller sammanslutningar av myndigheter eller offentliga organ. En 

leverantör är en den tidigare anbudsgivare som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet.   

 

Upphandling med sociala hänsyn avser socialt ansvarsfull offentlig upphandling. 15  I 

kommissionens handledning benämns upphandling med sociala hänsyn som social 

responsible public procurement (SRPP). Det finns ingen officiellt fastställd definition av 

denna term, men kommissionens handledning ger exempel på vad SRPP kan innebära.16 

Begreppen secondary policies (sekundära villkor) eller horizontal policies (horisontella 

villkor) användes tidigt i doktrin som samlingsnamn för de åtgärder som tillkommit i syfte att 

uppnå mål av icke-ekonomisk karaktär. 17  Begreppet sociala hänsyn kan enligt vissa 

definitioner inbegripa miljömässiga mål, men eftersom de miljömässiga kraven särskiljer sig 

något från övriga ses miljökraven som en egen kategori i denna framställning, och innefattas 

inte här i begreppet sociala krav. Istället ses horisontella villkor som ett samlingsbegrepp där 

underkategorierna är sociala hänsyn och miljöhänsyn.  

 

I begreppet sociala hänsyn inbegrips bland annat arbetsrättsliga hänsyn, etiska hänsyn och 

sysselsättningshänsyn. Alltså används begreppet sociala krav för de krav som ställs för att en 

upphandling ska vara socialt ansvarsfull, men ett miljömässigt ansvarstagande omfattas inte. 

Istället används termerna miljöhänsyn eller miljömässiga krav när ett miljömässigt 

ansvarstagande avses.  

 

Sysselsättningsfrämjande krav som används synonymt med sysselsättningskrav är en 

underkategori till sociala krav. 

 

Då begreppet direktiv används avses förfarandedirektiven, och inte de rättsmedelsdirektiv 

som finns på det klassiska området.18 

 

                                                
15 Se vidare avsnitt 3.2.  
16 Se kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig. 
17 Se Arrowsmith & Kunzlik, s. 9 f.  
18 Det äldre förfarandedirektivet 2004/18/EG och det senare förfarandedirektivet 2014/24/EU avses.  
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1.3 Metod 

Det valda ämnesområdet undersöks med den rättsdogmatiska metoden, även kallad den 

juridiska metoden. Denna metod är vedertagen inom rättsvetenskapen, även om dess innebörd 

är omdiskuterad.19  Den allmänt accepterade beskrivningen av metoden är att frågan vad som 

är gällande rätt i ett konkret fall besvaras med ledning av de principer som finns för att tolka 

de erkända rättskällorna.20 Exempelvis beskriver Peczenik den rättsdogmatiska tolkningens 

ändamål som att jämna ut kollisioner mellan rättsnormer på ett sådant sätt att rättsordningens 

inre sammanhang ökar.21  

 

Rättskälleläran används för att rangordna de olika rättskällorna inbördes. På så vis är det 

möjligt att bestämma gällande rätt även då de olika rättskällorna kolliderar. Uppsatsens 

frågeställning besvaras med hjälp av att rättskällelärans olika rättskällor ställs mot varandra. 

På så sätt undersöks gällande rätt. Rättskälleläran består av lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin rangordnade i nämnd ordning. Lagtext har därav vid normkonflikt företräde framför 

de övriga rättskällorna.22  Rättskälleläran har formulerats utifrån svensk rätt, emellertid har 

Sveriges medlemskap i EU medfört att unionsrätten numera är en del av rättskälleläran. 

Unionsrättens inträde har gjort rättskälleläran mer komplicerad. Enligt principen om 

unionsrättens företräde, åtnjuter unionsrätten högre dignitet än den nationella rätten. Principen 

om företräde medför att unionsrätten alltid måste vägas in om det rör sig om en unionsrättslig 

angelägenhet.23  Viktigt att notera vid tillämpning av rättsdogmatisk metod på unionsrätt är att 

de unionsrättliga rättskällorna inte följer samma hierarkiska ordning som de svenska. Det 

unionsrättliga materialet måste istället tolkas med hänsyn till Europeiska unionens domstol 

(EU-domstolens) utvecklade principer.24  I en jämförelse med unionsrätten har svensk rätt 

relativt kortfattad lagtext, med tillhörande omfattande förarbeten. Det medför att svenska 

förarbeten har ovanligt stort inflytande på rättstillämpningen, samtidigt som de unionsrättliga 

förarbetena inte åtnjuter samma dignitet. Istället har EU-domstolens praxis en långt mer 

betydande ställning i unionsrätten. 25 Svenska förarbeten utgörs bland annat av utredningar 

som föranleder ett lagförslag, såsom Statens Offentliga Utredningar (SOU) eller 
                                                
19 Se Warnling-Nerep, s. 12 ff och Kleineman, 1994, s. 621 f.   
20 Se Kleineman, 2013, s. 21 ff. 
21 Se Peczenik, s. 280.  
22 Se t.ex. Hellner m.fl., s. 31 ff.  
23 Se förklaring om företräde i Lissabonfördraget, bilaga 17 FEUF.  Jfr även Bernitz m.fl., s. 77 och 
Warnling-Nerep, s. 65 f.  
24 Se a.a., Warnling-Nerep, s. 65 ff.  
25 Se Hettne, 2008, s. 42.  
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Departementsserien (Ds.), regeringens proposition till riksdagen eller lagrådets yttranden och 

remissyttranden. Propositioner anses vara den viktigaste sorten av förarbete.26 

 

Unionsrätten är av stor vikt vid den rättsdogmatiska analysen på upphandlingsområdet då 

svensk upphandlingsrätt baseras på unionsrätt. Offentlig upphandling har ofta ett 

gränsöverskridande intresse, och är av den anledningen en unionsrättslig angelägenhet.27 

Unionsrätten är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten består av de grundläggande 

fördragen, dvs. Fördraget om den Europeiska Unionen (EU-fördraget) och EUF-fördraget 

samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). 

Sekundärrätten innehåller mer detaljrika regleringar och består av förordningar, direktiv och 

beslut som beslutats på grundval av den kompetens som medges i EU-fördraget och EUF-

fördraget. Direktiv föreskriver resultat som varje medlemsstat är skyldiga att förverkliga inom 

ramen för sitt nationella rättssystem. Förordningar har till skillnad från direktiv vertikal direkt 

effekt vilket innebär att de kan åberopas av ett enskilt rättsobjekt gentemot staten.28 Inom 

sekundärrätten finns ingen uttalad normhierarki som i den svenska rättskälleläran. Emellertid 

finns en underförstådd rangordning av rättsakterna i och med att de olika EU-institutionerna 

har olika roller i lagstiftningsprocessen. 29  EU-domstolens avgöranden har en väsentlig 

betydelse för hur EU-rätten ska tolkas till följd av att det är EU-domstolen som ytterst tolkar 

EU-rätten.30 Generaladvokatens förslag till avgöranden är inte av bindande karaktär fram till 

dess att EU-domstolen hänvisar till generaladvokatens avgörande i domen. Då domstolen 

hänvisar till generaladvokatens avgörande får det samma prejudicerande verkan som domen.31  

 

Det är omdebatterat huruvida andra typer av rättskällor än de ovan nämnda kan anses falla 

inom den rättsdogmatiska metoden. Vid en strikt tolkning medges inte andra källor än de som 

anges i rättskälleläran. I denna framställning medges övriga rättskällor, under förutsättning att 

deras rättsliga grund anges och att de på ett relevant sätt inordnas i rättskällelärans 

normhierarki. Myndighetspublikationer och tolkningsmeddelanden medges således som 

kompletteringar till de mer traditionella rättskällorna.32  

                                                
26 Se b.la. Bernitz m.fl., s. 32 och 114.  
27 Se vidare avsnitt 2.1.  
28 Se Bernitz m.fl., s. 76 och Bernitz & Kjellgren, s. 113 ff. 
29 Se Hettne & Otken-Eriksson, s 45 ff.  
30 Se artikel 19 EUF. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 59 och Reichel, s. 133. 
31 Se Hettne & Otken-Eriksson, s. 116 ff.   
32 Se vidare Sundstrand, 2012, s. 25 ff.  
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Vid analys av rättskällorna behöver de olika reglerna tolkas. Det finns ett antal erkända 

metoder för att tolka rättsregler; bokstavstolkning, systematisk tolkning, subjektiv teleologisk 

tolkning, samt objektiv teleologisk tolkning. Bokstavstolkningen innebär att tolkningen är 

avhängig av regelns språkliga innebörd. Den systematiska tolkningen innebär istället ett 

beaktande av regeln i det system i vilket den är inordnad. Den subjektiva teleologiska 

tolkningen innebär att rättsregeln tolkas mot bakgrund av det syfte som fanns vid regelns 

tillkomst. Objektiv teleologisk tolkning innebär istället att konsekvenserna av regelns 

tillämpning ligger till grund för tolkningen. Eftersom de olika rättskällorna är uppbyggda på 

olika sätt, ter det sig naturligt att tillämpa olika tolkningsmetoder för olika källor. Det är 

främst bokstavstolkningen och de teleologiska tolkningsmetoderna som blir aktuella i 

framställningen. Exempelvis tillämpar EU-domstolen den objektiva teleologiska 

tolkningsmetoden i stor utsträckning. Därför lämpar sig den metoden bäst vid tolkning av 

domstolens avgörande.33 

 

1.4 Material  

Eftersom EU-rätt utgör kärnan av det upphandlingsrättliga direktivet har det unionsrättliga 

regelverket genomgående central betydelse i framställningen. Som ovan nämnts måste svensk 

nationell rätt följa unionsrätten då det rör sig om en unionsrättlig angelägenhet. De allmänna 

unionsrättsliga principerna tillsammans med upphandlingsdirektiven och EU-domstolens 

avgöranden är därför det grundläggande materialet på området. Därtill kommer 

tolkningsmeddelanden och övriga meddelande från EU-institutioner. Vid tidpunkten för 

uppsatsens författande har Europaparlamentet och rådet antagit ett nytt direktiv, direktiv 

2014/24/EU. Sverige bestämmer för närvarande hur det nya direktivet ska genomföras i 

svensk rätt. Direktivet ska vara genomfört senast den 18 april år 2016.34 På grund av att det 

nya direktivet inom snar framtid kommer att genomföras i svensk rätt, är det direktivet 

centralt för att besvara frågeställningen. Vid tidpunkten för uppsatsens författande har den 

SOU som utreder genomförandet, SOU 2014:51, och lagrådsremissen Nytt regelverk om 

offentlig upphandling av den 4 juni år 2015 (lagrådsremissen) med förslag om en ny lag om 

offentlig upphandling publicerats. Det bör noteras att förslaget till den nya lagen fortfarande 

kan utsättas för förändringar, varför det genom framställningen behandlas med försiktighet. 

Lydelsen av den nya lagen om offentlig upphandling har alltså ännu inte färdigställts och kan 

                                                
33 Se Bernitz m.fl., s. 74.  
34 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 90.1.  
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därför inte beaktas i framställningen. SOU 2014:51 och lagrådsremissen blir således det mest 

aktuella nationella materialet, eftersom det är de senast publicerade. Det nya direktivet och 

det material som publicerats rörande det nya regelverket utgör alltså en central del av 

framställningen.  Eftersom framväxten och utvecklingen av sociala hänsyn är av intresse, 

kommer givetvis även äldre, både unionsrättsligt och svenskt material av betydelse för 

området att behandlas.  

 

Upphandlingsutredningen föranledde det direktiv som nu antagits av Europaparlamentet och 

rådet och håller på att genomföras i svensk rätt. Upphandlingsutredningens betänkanden 

används genom framställningen för att besvara frågeställningen. Upphandlingsutredningen 

tillsattes år 2010 med det huvudsakliga uppdraget att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett 

ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt att se över insamlingen av 

upphandlingsstatistik.35 Utredningen överlämnade i november 2011 delbetänkandet På jakt 

efter den goda affären – analyser, erfarenheter och synpunkter på den offentliga 

upphandlingen (SOU 2011:73) och i mars år 2013 slutbetänkandet Goda affärer – en strategi 

för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12). Utredningen resulterade i en gedigen 

genomgång av upphandlingsregelverket, och även om ett nytt direktiv antagits efter det att 

utredningens slutbetänkande lämnades, är det som utretts fortfarande av relevans vid 

besvarande av framställningens frågeställning. 

 

Även den så kallade kollektivavtalsutredningen, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 

(SOU 2015:78) beaktas vid besvarande av frågeställningen trots att utredningen rör en annan 

form av sociala hänsyn än sysselsättningsfrämjande. Kollektivavtalsutredningen beaktas 

eftersom samtliga sociala hänsyn styrs av samma regelverk, och eftersom att utredningens 

analyser i delar kan vara av relevans även vad gäller sysselsättningsfrämjande krav.  

 

Eftersom att utbudet av doktrin på området för sociala hänsyn i offentlig upphandling är 

begränsat, beaktas samtliga publikationer på området vid besvarande av frågeställningen. Den 

doktrin som används inordnads i rättskälleläran beroende av vilken typ av framställning det 

rör sig om. Eftersom Sundstrand är den enda docenten i offentlig upphandling i Sverige, 

beaktas hennes publikationer i större utsträckning än de publikationer vars författare 

                                                
35 Se SOU 2013:12, s. 55 och Dir. 2010:86, 2012:10 och 2012:107, bilaga 1, 2 och 2a.  
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exempelvis är praktiker. I framställningen används även svensk EU-rättslig doktrin av 

svenska författare samt utländsk doktrin.  

 

I dag fungerar Konkurrensverket som tillsynsmyndighet med uppdraget att kontrollera 

offentlig upphandling. Den nybildade Upphandlingsmyndigheten fungerar som rådgivande 

myndighet avseende upphandling. Tidigare var Konkurrensverket både tillsyns- och 

rådgivningsmyndighet. Före Konkurrensverket tog över tillsynen och rådgivningsfunktionen, 

fanns det uppdraget hos nämnden för offentlig upphandling (NOU) som har avvecklats.36 

Eftersom dessa myndigheter har eller har haft betydande funktioner vad gäller offentlig 

upphandling, behandlas deras publikationer och meddelanden i framställningen.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel två behandlas regerverket om offentlig upphandling. 

Kapitel tre redogör för framväxten av sociala hänsyn. Därefter i kapitel fyra behandlas 

sysselsättningskrav specifikt. I kapitel fem redogörs möjligheterna och begränsningarna för att 

ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Slutsatserna sammanfattas i kapitel sex och 

källförteckningen återfinns i kapitel sju.  

 

  

                                                
36 Se mer om inrättandet upphandlingsmyndigheten, dir. 2014:161. 
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2. REGELVERKET 

2.1 Tillämpningsområde 

Regelverket om offentlig upphandling består av unionsrättslig primär- och sekundärrätt samt 

svensk lag vart igenom unionsrätten genomförs. Regelverket, i den klassiska sektorn, reglerar 

det förfarande som genomförs av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt 

eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.37 En fråga som inte 

kan gås obenämnd förbi är huruvida samtliga offentliga kontrakt omfattas av unionsrätten. 

Det är inte självklart att all tilldelning av offentliga kontrakt inbegrips av denna rättsordning. 

Huvudregeln är att de kontrakt som har ett gränsöverskridande intresse omfattas av 

unionsrätten.38  

 

Kontrakt som överstiger ett visst penningbelopp presumeras som huvudregel ha ett 

gränsöverskridande intresse. Undantagsbestämmelser blir tillämpliga för vissa typer av 

kontrakt, som av särskilda skäl inte omfattas av direktiven trots att deras penningbelopp 

överskrider gränsvärdena.39 Kontrakt vars penningbelopp inte överstiger gränsbeloppet, men 

som ändå anses ha ett gränsöverskridande intresse, omfattas av de primärrättliga 

bestämmelserna men inte av sekundärrätten på området. Kontrakt som inte överstiger 

gränsvärderna och inte heller anses ha ett gränsöverskridande intresse omfattas således inte av 

unionsrätten. I de fall då upphandlingen inte anses ha ett gränsöverskridande intresse har 

medlemsstaterna möjlighet att reglera tilldelningen av kontrakt hur de vill. Emellertid har EU-

domstolen uttalat att de nationella bestämmelserna bör tolkas i enlighet med unionsrätten på 

området, eftersom det ligger i unionens intresse att begrepp tolkas på ett unionskonformt 

sätt.40 EU-domstolen har uttalat att de grundläggande principerna ska tillämpas även för 

upphandlingar som inte omfattas av upphandlingsdirektivets område.41 Det följer även av 

praxis att nationell rätt som anpassats efter unionsrätten ska tolkas i enlighet med denna rätt.42  

                                                
37 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 1.  
38 Se subsidiaritetsprincipen, artikel 5 EUF.  
39 De olika tröskelvärdena som gäller framgår av direktiven. Se t.ex. direktiv 2014/24/EU, artikel 4. Se 
undantag i direktiv 2014/24/EU, artikel 7-12.  
40 Se dom Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369, punkt 32. 
41 Följer av b.la. dom Telaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 60 och dom 
Vestergaard C-59/00, EU:C:2001:654, punkt 19-21.  
42 Se dom Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369, punkt 32. Framgår även av NJA 1998 s. 873, 
Hebymålet.  
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2.2 Primärrätten 

De stater som är medlemmar i EU har förbundit sig att följa bestämmelserna i fördragen, 

primärrätten, och de bestämmelser som antagits med stöd av fördragen, sekundärrätten. 

Primärrätten återfinns i fördragen som stadgar att unionen har kompetens att upprätta en inre 

marknad för medlemsstaterna.43 Den inre marknaden förverkligas genom de grundläggande 

friheterna.44 Syftet med den inre marknaden är att öka handeln och rörligheten på marknaden 

medlemsstaterna emellan genom att förhindra diskriminering av utländska varor, tjänster, 

arbetstagare, företag och kapital. Bestämmelserna om de grundläggande friheterna är således 

ett uttryck för förbudet mot diskriminering och den allmänna rättsprincipen om 

likabehandling.45 Det är möjligt att göra undantag från bestämmelserna om de grundläggande 

friheterna som inte uttryckligen förskrivs i fördragen enbart om det föreligger tvingande 

hänsyn till allmänintresset. Enligt EU-domstolen kan exempelvis skydd för hälsa utgöra 

tvingande hänsyn till allmänintresset.46 

 

De allmänna rättsprinciperna anses ha en osedvanligt stark ställning i unionsrätten.47 Något 

som synes visa sig vad gäller upphandling. De primärrättliga bestämmelserna som blir 

aktuella vid upphandling är iakttagande av principerna om likabehandling, icke-

diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa fem principer 

framgår av den reglering som återfinns i EUF-fördragets bestämmelser om de grundläggande 

friheterna.48  Nedan följer en basal redogörelse för vad dessa fem grundläggande principer 

innebär vid tilldelning av offentliga kontrakt. Dessa principer måste följas i offentlig 

upphandling, och måste således beaktas när sociala krav ställs. Hur principerna i fördraget ska 

tolkas bestäms ytterst av EU-domstolen, som genom sin dömande verksamhet utvecklat 

principerna. Eftersom principerna gäller på en mängd olika områden inom EU-rätten, har 

                                                
43 Se artikel 3.3 EUF.  
44 De grundläggande friheterna är fri rörlighet för varor, se artikel 34 FEUF, fri rörlighet för personer, 
se artikel 45 FEUF, etableringsfriheten, se artikel 49 FEUF, friheten att tillhandahålla tjänster, se 
artikel 56 FEUF och fri rörlighet för kapital, se artikel 63 FEUF.  
45 Återfinns i artikel 18 FEUF. Se dom Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punkt 48. Se även 
Bernitz & Kjellgren, s. 35 och Sundstrand, 2012, s. 34.  
46 Undantaget tvingande hänsyn till allmänintresset fastslogs i dom Rewe Zentral (Cassis de dijon), C-
120/78, EU:C:1979:42. 
47 Se Hettne, 2008, s. 41.  
48 EUF-fördraget som trädde i kraft den 1 december år 2009 genom Lissabonfördraget om ändring av 
fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska unionen. Principerna 
återfinns även i sekundärrätten, se vidare avsnitt 2.3. 
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domstolen utvecklat olika praxis inom de olika områdena.49 Av den anledningen är det viktigt 

att beakta dessa principer med hjälp av de avgöranden som finns på just upphandlingsrättens 

område.  

 

Principerna och tolkningen av dem är av avgörande betydelse för möjligheterna att ta sociala 

hänsyn och ställa sociala krav, eftersom kravställning är tillåten så länge principerna efterlevs.  

 

a) Likabehandlingsprincipen 

Principen om likabehandling anses vara central, och är en av de mest betydelsefulla 

principerna inom EU-rätten.50 I svensk doktrin behandlas ibland likabehandlingsprincipen och 

icke-diskrimineringsprincipen som samma princip.51 Emellertid har EU-domstolen skiljt på 

dessa två principer vad gäller offentlig upphandling. Principen om likabehandling återfinns 

särskilt enligt EU-domstolen i artikel 56 EUF-fördraget.52 EU-domstolen har fastställt att 

likabehandlingsprincipen utgör grunden för regelverket om offentlig upphandling tillsammans 

med principen om icke-diskriminering.53 Principen innebär att alla leverantörer ska behandlas 

lika och ges lika förutsättningar under hela upphandlingsförfarandet, såväl då de utarbetar 

sina anbud som när anbuden prövas gentemot tilldelningskriterierna. 54  Principen har i 

avgöranden rörande offentlig upphandling beskrivits av EU-domstolen som att lika fall ska 

behandlas lika, om det inte finns objektivt godtagbara skäl för särbehandling.55 I domen Stora 

Bältbron fastställde EU-domstolen att upphandlande enhet hade agerat i strid med 

likabehandlingsprincipen eftersom den upphandlande myndigheten hade fört förhandlingar 

med ett företag som inte uppfyllde alla villkor i kontraktshandlingarna. För att 

likabehandlingsprincipen inte ska kränkas, krävs att en objektiv jämförelse sker mellan de 

anbud som lämnats. Således får förhandlingar inte föras med en anbudsgivare som inte 

uppfyller kontraktsvillkoren. 56  Objektiva krav som är sakligt motiverade utifrån 

                                                
49 Se Sundstrand, 2013, s. 26.  
50 Se Reichel s. 29 och 213 f. 
51 Se t.ex. Hettne, 2008, s. 122 f.  
52 Se dom Contse, C-234/03, EU:C:2005:644, punkt 36. 
53 Se dom Universale-Beu m.fl, C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 91, dom GAT, C-315/01, 
EU:C:2003:360, punkt 73 och dom Michaniki., C-213/07, EU:C:2008:731, punkt 45.   
54 Se dom kommissionen mot Belgien (Vallonska bussarna), C-87/94, EU:C:1996:161, punkt 54.  
55 Se t.ex. dom Sermide, C-106/83, EU:C:1984:394, punkt 28.  
56 Se dom kommissionen mot Danmark (Stora Bältbron), C-243/89, EU:C:1993:257 punkt 35, 37 och  
43. 
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kontraktsföremålet, är tillåtna enligt likabehandlingsprincipen även om det enbart är ett fåtal 

leverantörer som uppfyller de kraven.57 

 

b) Icke-diskrimineringsprincipen 

Icke-diskrimineringsprincipen beskrivs som en utav de viktigaste principerna, och ger utryck 

för förbud mot diskriminering på grund av nationalitet på upphandlingsområdet.58 Det strider 

exempelvis mot principen att ställa ett krav som säger att produkten måste vara 

närproducerad, eftersom inte alla tänkbara anbudsgivare har möjlighet att uppfylla kravet. I 

avgörandet Beentjes uttalade EU-domstolen att en offentlig upphandling strider mot principen 

om icke-diskriminering i de fall då det är uppenbart att enbart leverantörer från samma 

medlemsstat som den upphandlande myndigheten kan uppfylla kravet, och i de fall där 

leverantörer från andra länder skulle ha svårt att uppfylla kravet.59 Av domen Dundalk 

framgår att icke-diskrimineringsprincipen är så långtgående att det inte är förenligt med 

principen att uppställa ett krav om att en produkt ska upprätthålla en viss nationell standard. 

Om ett sådant krav ställs anses det innebära indirekt diskriminering.60   

 

c) Principen om öppenhet 

För att kunna försäkra sig om att principerna om likabehandling och icke-diskriminering följs 

till förmån för öppen konkurrens krävs att upphandlingsförfarandena är kontrollerbara. 

Principen om öppenhet säkerställer att principerna efterföljs.61 Öppenhet måste iakttas i varje 

fas av tilldelningsförfarandet, när den upphandlande myndigheten väljer vilken leverantör 

som ska tilldelas kontraktet. 62  Öppenhetsprincipen innebär att uppgifter som gäller 

upphandlingen, så som tilldelningen av kontrakt, så lång som möjligt inte hemlighålls.63  

 

d) Principen om proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen är av avgörande betydelse för huruvida ett krav som ställs i 

offentlig upphandling är förenligt med de grundläggande principerna. 64  På 

                                                
57 Se Stavenow & Sennström, s. 56 f.  
58 Se bl.a. Bergman m.fl., s. 49 och dom kommissionen mot Italien, C-260/04, EU:C:2007:508, punkt 
23.  
59 Se dom Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422, punkt 30.  
60 Se dom kommissionen mot Irland (Dundalk), 45/87, EU:C:1988:435 
61 Se Sundstrand, 2012, s. 46 ff. 
62 Se dom kommissionen mot Belgien (Vallonska bussarna), C-87/94, EU:C:1996:161, punkt 54.  
63 Se Sundstrand, 2012, s. 175 ff.  
64 Se a.a., s. 155.  
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upphandlingsområdet innebär proportionalitetsprincipen att en upphandlande myndighet inte 

ska ställa högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå målet med upphandlingen. 

Bedömningen av huruvida en åtgärd är proportionerlig består av tre steg. För det första ska en 

bedömning göras av om åtgärden är lämplig och effektiv för att nå det eftersträvade syftet. 

För det andra ska en bedömning göras av om åtgärden är nödvändig för att uppnå det 

eftersträvade syftet: det ska inte finnas något mindre ingripande alternativ för att uppnå syftet. 

För det tredje ska en bedömning göras av om den negativa effekten som åtgärden får, för det 

intresse eller den rättighet som åtgärden inskränker, är oproportionerlig jämfört med det 

eftersträvade syftet. 65 Av EU-domstolens avgörande EVN och Wienstrom följer att en 

upphandlande myndighet inte får ställa krav som går utöver myndighetens konsumtion. En 

upphandlande myndighet kan alltså inte, på grund av principen om proportionalitet, ställa 

krav på att leverantören ska kunna foga över eller leverera en större mängd än den som 

efterfrågas.66 

 

e) Principen om ömsesidigt erkännande 

För att kunna förverkliga principen om likabehandling och principen om icke-diskriminering 

krävs ett ömsesidigt erkännande av officiella intyg för styrkande av olika typer av 

kvalifikationer.67 Inom området för upphandling innebär principen att man ska godta intyg, 

certifikat och liknande som är utfärdade av officiella myndigheter i övriga EU/EES-länder då 

de behövs vid styrkande av urvalskriterier.68 

 

2.3 Sekundärrätten och nationell rätt 

Sekundärrätten består av de upphandlingsrättsliga direktiven, och nationell rätt består av lag 

varigenom direktiven har genomförts. Det tidigare klassiska direktivet, direktiv 2004/18/EG, 

är genomfört genom LOU. Det nu direktiv som antagits av Europaparlamentet och rådet, 

direktiv 2014/24/EU, ska senast den 18 april år 2016 vara genomfört i svensk rätt.69 De 

unionsrättsliga direktiven om offentlig upphandling har tillkommit i syfte att leverantörer i 

hela unionen ska ha reella och lika möjligheter att vara med och konkurrera om de offentliga 

                                                
65 Se De Búrca, s. 105-150, SOU 2010:29, s. 160 och NOU:s yttrande av den 11 maj 2005, dnr 
2005/88-29.  
66 Se dom EVN och Wienstrom., C-448/01, EU:C:2003:615, punkt 66-67.  
67 Principen om ömsesidigt erkännande har sitt ursprung i dom Rewe Zentral (Cassis de dijon), C-
120/78, EU:C:1979:42. 
68 Se Sundstrand, 2013, s. 27.  
69 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 90.1. 
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kontrakten. Upphandlande myndigheter måste därför i varje steg av upphandlingen följa 

regler som undanröjer hinder för de ekonomiska aktörerna. Det upphandlingsrättliga 

regelverket är således ett led i unionens arbete för att kunna förverkliga den inre marknaden 

och öppen konkurrens. 70  Primärrättens bestämmelser har inte ansetts förverkliga 

harmonisering på upphandlingsrättens område i tillräckligt stor grad, varför direktiv på 

området har antagits.71 Även i direktiven samt i LOU återfinns de fem grundläggande 

principerna som följer av primärrätten, för att säkerställa att marknaden öppnas för 

konkurrens.72 

 

Upphandlingsregelverket är ett förfaranderegelverk, och reglerar enbart själva 

upphandlingsförfarandet. Regelverket behandlar inte det som sker efter att ett kontrakt 

kommit till stånd. Regelverket utgår ifrån att den upphandlande myndigheten har full frihet att 

välja och bestämma vad de vill upphandla. Det krävs mycket för att de primärrättsliga 

bestämmelserna ska begränsa vad som upphandlas. Däremot kan det finnas övrig nationell 

rätt eller unionsrätt som begränsar vad som upphandlas. Arrowsmith och Kunzlik framhåller 

att det krävs mycket för att den upphandlande myndighetens frihet att välja vad de vill 

upphandla ska inskränkas.73 Den upphandlande myndigheten definierar kontraktsföremålet 

utifrån sin kravställning. Utifrån denna kravställning ska leverantörer inom hela EU ha 

möjlighet att lämna anbud. Den begränsning den upphandlande myndigheten har att förhålla 

sig till, är återigen att de måste beakta de grundläggande principerna vid sin kravställning. 

Kontraktsföremålet får inte definieras så att anbudsgivare från andra medlemsstater 

konsekvent missgynnas eller indirekt diskrimineras.74 Frågan som därvid återstår är vad som 

kan anses vara indirekt diskriminering.75 

 

Enligt principen om sekundärrättens företräde ska det som uttömmande regleras i de 

sekundärrättsliga direktiven ha företräde framför primärrättens bestämmelser. Principen blir 

tillämplig vid tolkning av nationella bestämmelser som tillkommit i syfte att genomföra 

unionsrätten. Principen har tillkommit mot bakgrund av att harmoniseringen sker utifrån 

                                                
70 Se b.la. dom Univeristy of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkt 16-17.  
71 Se Sundstrand, 2012, s. 28.  
72 Se direktiv 2014/24/EU, ingressen skäl 1 och 1 kap. 9 § LOU.  
73 Se Arrowsmith & Kunzlik, s. 15ff och kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling 
– En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, s. 23 f.  
74 Se Ahlberg & Bruun, s. 22 f och Bruun 2011, s. 4.  
75 Jfr exempel i kapitel 4.  
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direktivet och inte de primärrättsliga bestämmelserna.76  Vidare anses direktiven utgöra en 

minimiharmonisering, vilket innebär att medlemsstaterna i förhållandevis stor utsträckning 

kan välja utformningen av bestämmelserna för de frågor som omfattas av direktiven, men 

som inte regleras särskilt. Det nationella regelverket måste emellertid utformas i enlighet med 

unionsrätten.77  

 

2.4 EU som social union  

Utanför ramen för det unionsrättliga regelverket, i andra typer av regelverk kommer EU:s 

sociala ambition till uttryck. Upphandlingsutredningen anger att EU steg för steg utvecklat en 

social dimension under de tjugo senaste åren.78 

 

År 2008 antogs EU:s nya sociala agenda och året därefter trädde Lissabonfördraget i kraft 

som ger uttryck för unionens sociala ambition. I EU-fördragets artikel 3.3 anges att unionen 

ska verka för en social marknadsekonomi. Att fördraget tidigare talade om en gemensam 

marknad påvisar att man före Lissabonfördraget i mindre mån betonat sociala aspekter. En 

ytterligare utveckling av den sociala dimensionen är att rättighetsstadgan blev bindande i och 

med Lissabonfördraget, vilket även det medför att sociala rättigheter får större utrymme.79   

 

I artikeln Kan Lissabonfördraget minska EU:s social underskott argumenterar Hettne för att 

Lissabonfördraget ikraftträdande kan ha inneburit att den sociala marknadsekonomin givits 

företräde framför den liberala marknadsekonomin. Emellertid framhåller Hettne att en sådan 

slutsats är förhastad, samt att en sådan social betraktandegrund inte har någon reell 

betydelse.80 I artikeln framhålls att EU har omfattande kompetens vad gäller ekonomisk 

politik, men högst begränsad kompetens att korrigera den ekonomiska politik som förs. 

Vidare framhåller artikeln att även om införandet av Lissabonfördraget inte per automatik 

gjort EU till en mer social union, kan fördragets lydelse innebära att EU utvecklas i den 

riktningen om fördragets bestämmelser används på det sättet av medlemsstaterna.81   

                                                
76 Se dom Deutscher apothekerverband, C-322/01, EU:C:2003:664, punkt 64.  
77 Se Sundstrand, 2012, s. 87 och dom Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422, punkt 20.  
78 Se SOU 2011:73, s. 193.  
79 Se Kommissionens meddelande, En förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i 
framtidens Europa, KOM (2008) 412 slutlig. Se vidare Hettne, 2008, s. 39 och Ahlberg & Bruun s. 
177.  
80 Se Hettne, 2011, s.38 f. 
81 Se a.a., s. 39.  
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Särskilt vad avser sysselsättning och EU som social union framhåller Bertola i sin artikel 

Social- och sysselsättningspolitik i EU och under djup lågkonjunktur att den socialpolitiska 

dimensionen funnits på EU:s agenda sedan toppmötet i Lissabon år 2000. Emellertid 

konstateras att Lissabonfördraget inte lyckades förse EU med effektiva 

sysselsättningsverktyg. Bertola framhåller även hur sociala- och sysselsättningsrelaterade 

frågor är djupt förankrade i lokala förhållanden, något som ställer stora krav på flexibilitet hos 

unionsrättliga regeringar.82 

 

Förutom genom Lissabonfördraget ger även 2020-strategin, unionens gemensamma tillväxt 

och sysselsättningsstrategi, uttryck för EU:s sociala ambitioner. Ett av de huvudinitiativ som 

strategin inrättar är en agenda för ny kompetens och nya arbetsförhållanden vilket särskilt ger 

uttryck för unionens ambition att främja just ökad sysselsättning. I strategin ges bland annat 

offentlig upphandling genomgående en roll som verktyg för att uppnå de målsättningar som 

uppställs.83 

  

                                                
82 Se Bertola, s. 72 ff.  
83 Se Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. KOM (2010) 2020 slutlig.   
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3. FRAMVÄXTEN AV SOCIALA HÄNSYN 

3.1 Inledning 

Även om det unionsrättsliga upphandlingsregelverket tillkom i syfte att förverkliga den inre 

marknaden så tycks offentlig upphandling succesivt ha formats till ett politiskt verktyg, som 

kan användas för att nå sociala mål. I början av 90-talet, vid upphandlingslagstiftningens 

begynnelse, ansågs det nästintill omöjligt att ställa sociala krav i offentlig upphandling. I och 

med framväxten av offentlig upphandling som ett politiskt verktyg är det numera möjligt att 

ställa sociala krav vid upphandling av offentliga kontrakt, under förutsättning att de sociala 

kraven är förenliga med de grundläggande rättsprinciperna. Som ett verktyg för att nå sociala 

mål, ger politiker i dag sociala krav i offentlig upphandling stort utrymme.84 Emellertid 

kvarstår oklarheter avseende när och hur sociala krav kan ställas samt vilka möjligheter och 

begränsningar som följer av det upphandlingsrättsliga regelverket.  

 

Oklarheterna avseende den sociala kravställningen har lett till att åsikterna inte sällan går isär 

avseende när och hur sociala krav bör ställas. Exempelvis framhåller McCudden att offentlig 

upphandling är ett flexibelt verktyg som med positiv effekt kan användas i de fall då andra 

metoder inte är tillgängliga eller effektiva nog.85 Samtidigt framhåller Sundstrand att det finns 

en risk för övertro till det upphandlingsrättliga regelverket som verktyg för att nå sociala 

mål.86  Emellertid synes en samstämmighet avseende att det på grund av oklarheterna finns ett 

behov av tydliggöranden från EU-domstolen och vägledning från kommissionen gällande hur 

de upphandlande myndigheterna ska tillämpa regelverket.87  

 

Nedan beskrivs framväxten av sociala hänsyn i offentlig upphandling. Beskrivningen utgår 

ifrån sociala hänsyn och sociala krav i allmänhet.  

 

3.2 Definition av sociala hänsyn 

Begreppen sociala hänsyn eller sociala krav har inte uttryckligen definierats i unionsrätten. 

Regler som typiskt sett inte syftar till att förvekliga upphandlingsättens ursprungliga strikt 

ekonomiska syfte benämns ibland secondary policies (sekundära villkor) eller horizontal 
                                                
84 Se Sundstrand, UrT, 2015, s. 263 och Sundstrand, KKV, 2015, s. 9. Se även dom Concordia bus C-
513/99, EU:C:2002:495, som gällde miljöskyddskriterier. Se vidare avsnitt 3.4.  
85 Se McCudden, 2007, s 93 och McCudden 2004, passim.  
86 Sundstrand, UrT, 2015, s. 263.  
87 Se McCudden, 2007, s. 106 f och Sundstrand, UrT, 2015, s. 276.  
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policies (horisontella villkor). Arrowsmith och Kunzlik föredrar horizontal policies och 

definierar horisontella villkor som sådana som inte i första hand rör ett visst kontrakt, utan 

som kan sträcka sig horisontellt över områden och upphandlingskontrakt.88  På grund av 

avsaknaden av uttrycklig definition av sociala hänsyn, bör det uppmärksammas att det 

förekommer blandad terminologi på området.  

 

År 2010 utgav kommissionen en handledning för social upphandling som dels syftade till att 

göra de upphandlande myndigheterna medvetna om fördelarna med att ställa sociala krav, och 

dels att medvetengöra vilken typ av kravställande EU-rätten tillåter. I handledningen beskrivs 

vad sociala hänsyn kan vara och ett antal områden exemplifieras. Sysselsättningsmöjligheter 

är ett av de områden som nämns tillsammans med bland annat åtgärder som främjar hållbar 

utveckling, anständigt arbete, överrensstämmelse med sociala rättigheter och 

hållbarhetskriterier. De områden kommissionen nämner är inte uttömmande, men kan ge god 

vägledning avseende vad sociala hänsyn innebär.89 

 

EU-domstolen meddelade år 2012 det första och hittills enda avgörandet rörande etiska 

hänsyn i offentlig upphandling; domen Max Havelaar. 90  Avgörandet handlade om en 

upphandling av kaffeautomater och dess underhåll i Holland. Den upphandlande myndigheten 

hade ställt ett antal sociala krav i förfrågningsunderlaget. Exempelvis hade myndigheten vid 

angivandet av tilldelningskriterierna hänvisat till ett socialt märke vid namn ”Max Havelaar” 

eller till märken som uppfyllde samma kriterier. Frågan i målet var dels om det var möjligt att 

ställa sociala krav, och dels om det var möjligt att ställa krav på social märkning. Domstolen 

konstaterade att det inte fanns några direkta hinder mot att ställa krav på att en vara ska 

komma ifrån rättvis handel. Generella hänvisningar till en viss märkning är emellertid inte 

tillåtna och myndigheten hade därför förfarit felaktigt i upphandlingen. Det följer av 

avgörande att det är tillåtet att ställa krav på att en produkt har producerats i enlighet med 

villkoren för en viss miljömärkning eller social märkning. Det är emellertid inte tillåtet att 

ställa krav på att produkten faktiskt har denna märkning.91  Det är inte heller tillåtet enligt 

domstolen att ställa krav på leverantören ska ”bidra till att göra kaffemarknaden mer hållbar 

och till en ekologisk, socialt och ekonomiskt ansvarsfull kaffeproduktion”. Det kravet ansågs 
                                                
88 Se Arrowsmith & Kunzlik, s.9 f. 
89 Se kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, s. 7.  
90 Se dom kommissionen mot Nederländerna (Max Havelaar), C-368/10, EU:C:2012:284. 
91 Se a.a, punkt 97. 



 25 

inte vara tillräckligt klart, tydligt och otvetydigt. Kravet stred således mot principen om 

öppenhet.92 

 

Domstolen underströk att det är tillåtet att ställa sociala krav i enlighet med de kriterier som 

uppställs i domen Concordia bus.93 Domstolen bekräftar alltså genom denna dom att det inte 

finns något hinder mot ställa krav på varken miljöegenskaper eller att en vara kommer ifrån 

rättvis handel, så länge kraven ställs i rätt form och utformas så att de inte strider mot de 

grundläggande principerna. En slutsats som till följd av domen är att det som av tidigare 

avgöranden följer avseende miljömässiga krav, har fastslagits att även gälla sociala krav.94 

 

I sitt förslag till avgörande gjorde generaladvokat Kokotts ett uttalande som har kommit att 

tilldra sig uppmärksamhet, då framförallt de två sista meningarna: 

”Vad gäller varumärket Max Havelaar så definierar det visserligen inte några 

produktegenskaper i egentlig mening som är av betydelse inom ramen för 

tekniska specifikationer (artikel 23 direktiv 2004/18).  varumärke ger emellertid 

upplysning om huruvida de varor som ska levereras är rättvisemärkta. En sådan 

aspekt kan beaktas inom ramen för kraven för fullgörande av kontraktet (artikel 

26 i direktiv 2004/18). Den kan således inte a priori anses sakna samband med 

föremålet för upphandlingen (här: leverans av ingredienser som socker, 

mjölkpulver och kakao). För en upphandlande myndighet som enligt 

förfrågningsunderlaget lägger vikt vid ett socialt ansvarsfullt beteende kan det 

vid utvärderingen av förhållandet mellan kvalitet och pris nämligen vara av 

betydelse om den vara som ska levereras har förvärvats av producenten på 

rättvisa villkor eller inte. Socker smakar i strikt bemärkelse visserligen inte 

annorlunda beroende på om det är rättvisemärkt eller inte. En produkt som 

lanseras på marknaden på orättvisa villkor efterlämnar emellertid en bitter 

eftersmak hos en ansvarsfull kund.”95  

 

                                                
92 Se dom kommissionen mot Nederländerna (Max Havelaar), C-368/10, EU:C:2012:284, punkt 109-
111.  
93 Se vidare avsnitt 3.4.  
94 Se dom kommissionen mot Nederländerna (Max Havelaar), C-368/10, EU:C:2012:284. Se även 
Sundstrand, UrT, 2015, s. 269 f och Ahlberg, passim.  
95 Se generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i dom C-368/10, EU:C:2011:840, punkt 110. EU-
domstolen hänvisade även till uttalandet i punkt 91 domen. 
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Utredningen till den nya LOU menar att domstolens resonemang i domen Max Havelaar bör 

innebära att en förhållandevis svag koppling till kontraktsföremålet kan godtas vad gäller 

kravställning.96 Domstolen prövade aldrig huruvida koppling till kontraktsföremålet kan 

innebära att särskilda kontraktsvillkor kan härröras till att även gälla varukontrakt, eftersom 

att kommissionen inte hade yrkat att kriteriet skull strida mot bestämmelsen om fullgörandet 

av kontraktet.97 

 

3.3 Hinder mot den fria rörligheten 

Anledningen till att det inte är självklart att man kan ställa sociala krav och att kraven enbart 

får ställas under vissa förutsättningar är att social kravställning kan utgöra ett hinder mot den 

fria rörligheten. EU-domstolen har uttalat att samtliga krav som är inskränkande utgör en 

potentiell begränsning av den fria rörligheten.98 Vidare följer av EU-domstolens praxis att 

EU-rätten inte enbart medför negativa förpliktelser utan även positiva förpliktelser för 

medlemsstaterna, likaså för de upphandlande myndigheterna vad avser upphandling.99 EU-

domstolen har fastslagit att de åtgärder som direkt eller indirekt faktiskt eller potentiellt 

hindrar samhandeln mellan medlemsstaterna är otillåtna.100 Dessa avgöranden visar det starka 

skydd som finns för rätten till den fira rörligheten på grund av hur avgörandena begränsar 

möjligheterna att inskränka den fria rörligheten. Många åtgärder riskerar därför att falla inom 

det som är otillåtet på grund av rätten till fri rörlighet.101 

 

Små- och medelstora företag (SME-företag) upplever en allt för omfattande kravställning som 

avskräckande. Denna typ av företag anser generellt att det är svårt att lämna anbud och kraven 

är för omfattande vilket leder till att de i mindre grad tenderar att lämna anbud.102 Av den 

anledningen ställer sig Företagarna, en organisation för företagare som bland annat företräder 

SME-företag, frågande till en ökad social kravställning i offentlig upphandling. I sitt 

remissvar avseende Trafikverkets rapport, krav på sysselsättning i upphandlingar, menar 

Företagarna att sysselsättningskrav i offentlig upphandling riskerar att leda till 
                                                
96 Se SOU 2014:51 s. 41. Utredningen påpekar även ligger i linje med möjligheterna att ta hänsyn till 
livscykelkostnader m.m.  Se mer om livscykelkostnader i avsnitt 3.5.3.  
97 Se dom kommissionen mot Nederländerna (Max Havelaar), C-368/10, EU:C:2012:284, punkt 75-
78.  
98 Se t.ex. dom Kommissionen mot Irland, C-532/03, EU:C:2007:801, punkt 94 och 95.  
99 Se Sundstrand, 2012, 79 ff och dom Telaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669. 
100 Se dom Dassonville C-8/74, EU:C:1974:82, punkt 5. 
101 Se Falk, s.38.  
102 Se SOU 2013:12, s. 528.  
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undanträngningseffekter och snedvriden konkurrens då företag avskräcks från att lämna 

anbud. Undanträngningseffekter och snedvriden konkurrens utgör hinder mot den fria 

rörligheten. 103  Även Svenska Teknik & designföretagen menar i sitt remissvar att 

sysselsättningskravställning riskerar alltför stora konkurrenshämmande effekter.104 

 

3.4 Miljökraven banar väg 

Framväxten av sociala hänsyn i offentlig upphandling grundar sig till stor del på framväxten 

av miljökrav. Till en början uppmanades upphandlande myndigheter att enbart ställa krav på 

miljöhänsyn i de fall då kravet var kopplat till varans eller tjänstens direkta användning. Det 

var alltså oväsentligt hur en produkt var producerad.105  Möjligheten att ta miljömässig- och 

sociala hänsyn har vuxit fram genom ett antal domar från EU-domstolen. Banbrytande för 

miljökraven var EU-domstolens dom Concordia bus. Avgörandet handlade om den 

upphandling Helsingfors stad gjorde av kollektivtrafik. I upphandlingen ställde man krav på 

låga koldioxidutsläpp och låga bullernivåer. Kraven var objektivt ställda, men så låga att 

enbart stadens egna bussbolag uppfyllde kraven. EU-domstolen fastslog att det inte kan 

uteslutas att faktorer som inte var av rent ekonomisk art kunde påverka ett anbuds värde för 

den upphandlande myndigheten. Domstolen menade vidare att det faktum att enbart fåtalet 

leverantörer uppfyllde kraven inte nödvändigtvis gjorde att kraven stred mot principerna om 

likabehandling och icke-diskriminering. Domen uppställde även fyra kriterier som måste vara 

uppfyllda för att ett krav ska få ställas. Kravet måste ha ett samband med kontraktsföremålet, 

det får inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet, det måste framgå av 

kontraktshandlingarna eller när upphandlingen annonseras samt vara förenligt med de 

grundläggande principerna.106 

 

Avgörandet medförde möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa miljökrav i 

offentlig upphandling. Det faktum att andra faktorer än de rent ekonomiska härefter kunde 

påverka ett anbuds värde, påverkade även möjligheten att ställa andra typer av krav så som 

sociala krav, eftersom att sociala krav inte heller går att utvärdera i rent ekonomiska termer. 

                                                
103 Se Företagarnas remissvar av den 22 november 2015, Regeringsuppdrag ökad sysselsättning 
genom upphandlingar på Trafikverket, Dnr. TVR 2015/57193.  
104 Se Svenska Teknik & Designföretagens remissvar, Regeringsuppdrag ökad sysselsättning genom 
upphandlingar på Trafikverket av den 22 november 2015.  
105 Se sammanställning NOU info 93-95, s 90 f.  
106 Se dom Concordia Bus, C-513/99, EU:C:2002:495, punkt 69. Se även Sundstrand, 2006, s. 246-
248. 
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Avgörandet gällde tilldelningskriterier. Emellertid accepteras samma resonemang vad gäller 

övriga typer av kravställning i offentlig upphandling.107 I och med avgörandet introducerades 

begreppet koppling till kontraktsföremålet, som har kommit att utgöra en viktig 

bedömningspunkt avseende om kravställning är tillåten eller inte. Bedömningen av koppling 

till kontraktsföremålet har kommit att bli betydande för huruvida ett krav är tillåtet eller inte. 

Definitionen av begreppet kontraktsföremål har förändrats över tid.108  

  

Strax efter avgörandet Concordia bus meddelades ytterligare en dom, EVN och Wienstrom, 

där domstolen fastslog att ett krav på att el till viss del kommer ifrån förnybara källor, var 

tillåtet, oavsett att kravet inte medförde att det avsedda syftet uppfylldes. Det var alltså tillåtet 

att premiera viss typ av tillverkningsprocess, trots att själva tillverkningsprocessen inte hade 

någon synbar effekt på slutprodukten.109 I EVN och Wienstrom hänvisar domstolen till 

avgörandet Preussen Elektra där det fastställdes att användningen av förnybara energikällor 

tjänar ett miljöskyddsintresse, och att ett sådant miljöskyddsintresse ses som ett skyddsvärt 

intresse.110 Att skydd för miljön anses vara ett skyddsvärt intresse för unionen, anges idag 

uttryckligen i EUF-fördraget. I artikel 7 i samma fördrag anges att unionen ska säkerställa 

samstämmighet mellan all sin politik och verksamhet. I artikel 8-12 EUF-fördraget anges 

samtliga skyddsvärda intressen. Domen rörde ett tilldelningskriterium men eftersom 

domstolen förde ett generellt resonemang avseende kravställning, är avgörandet även 

tillämpligt vad avser övrig kravställning. I avgörandet uppställdes ytterligare ett kriterium för 

att ett krav ska vara tillåtet, att kravet måste vara möjligt att kontrollera.111Av de två 

avgörandena Concordia bus och EVN Wienstrom följer de kriterium som ett krav måste 

uppfylla för att vara förenliga med EU-rätten. Det krävs att kravet är: 

- kopplat till fullgörandet av kontraktet, 

- tydligt angivet i förfrågningsunderlaget eller i annonsen, 

- mätbart, 

- kontrollerbart (dock inget krav på faktisk kontroll) och 

- i överenstämmelse med de allmänna rättsprinciperna. 

                                                
107 Se dom Concordia bus, C-513/99, EU:C:2002:495 och Sundstrand, UrT, 2015, s. 266 f.  
108 Se vidare avsnitt 3.2 och dom kommissionen mot Nederländerna (Max Havelaar), C-368/10, 
EU:C:2012:284. 
109 Se dom EVN och Wienstrom., C-448/01, EU:C:2003:615, punkt 33 och 34.  
110 Se dom Preussen Elektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punkt 76.  
111 Se dom EVN och Wienstrom, punkt 51-59, C-448/01, EU:C:2003:615 och Sundstrand, UrT, 2015, 
s. 267.  
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Sundstrand menar att en logisk slutsats av ovan nämnda avgöranden är att det är förenligt med 

unionsrätten att i en offentlig upphandling ställa krav på samtliga av de skyddsvärda intressen 

som anges i fördraget. Tillsammans med skyddet för miljön anges bland annat skydd för 

sociala hänsyn och hög sysselsättning som skyddsvärda intressen.112  Kraven kan ställas så 

länge de har ett samband med kontraktets föremål, inte ger myndigheten en obegränsad 

valfrihet, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling och 

är förenliga med unionsrättens allmänna rättsprinciper. Slutsatsen är att ovan nämnda 

avgöranden inte bara haft avgörande betydelse för möjligheten att ställa miljömässiga krav, 

utan även för möjligheten att ställa övriga sociala krav.113 

 

3.5 Bestämmelser om sociala hänsyn 

3.5.1 Direktiven och LOU 

Både det äldre och det senare upphandlingsdirektivet samt LOU reglerar möjligheten att 

beakta sociala hänsyn.114 Nedan redogörs för denna reglering, med tonvikt vid det nya 

direktivet dels eftersom det den regleringen som kommer att få framtida rättsverkan, och dels 

eftersom det i störst utsträckning reglerar sociala hänsyn.  

 

Redan i det äldre direktivet, direktiv 2004/18/EG, angavs att det fanns en möjlighet att ställa 

sociala krav i offentlig upphandling med beaktande av EU-domstolens praxis.115 Den svenska 

lagstiftaren tog möjligheten ett steg längre och stiftade en så kallad bör-regel. I LOU 1 kap. 9 

a § finns ett stadgande som ger uttryck för den svenska lagstiftarens ambition att 

upphandlande myndigheter ska kunna ställa miljökrav och sociala krav i offentliga 

upphandlingar. Det fanns inte någon motsvarighet till stadgandet i den föregående lagen 

(1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU). Paragrafen i LOU har karaktären av ett 

målsättningsstadgande och öppnar upp en möjlighet att beakta sociala hänsyn. Stadgandet 

medför emellertid inte någon skyldighet. Av lagkommentaren framgår att 

tillämpningsområdet för den typ av hänsyn som paragrafen öppnar upp för är oklart. Det 

medför att en upphandlande myndighet enligt lagens kommentar, som ställer ett krav i 

enlighet med paragrafen kan ta en affärsmässig risk då det är möjligt att kravet kan anses vara 

                                                
112 Se FEUF artikel 9 och 11.  
113 Se Sundstrand, UrT, 2015, s. 268.  
114 Se direktiv 2004/18/EG och direktiv 2014/24/EU.  
115 Se direktiv 2004/18/EG ingressen skäl 1.  
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oproportionerlig eller strida mot någon annan av de grundläggande upphandlingsrättsliga 

principerna.116 Av propositionen framgår att det vid införandet av målsättningsstadgandet inte 

fanns några rättsliga hinder för införandet av bestämmelsen varken utifrån unionsrätt eller 

nationell rätt. Emellertid ifrågasattes lämpligheten att införa en regel som påverkar 

myndigheternas moraliska uppförande i förarbetet.117 

 

I det senare nu gällande direktivet 2014/24/EU får sociala krav ett större utrymme. I ingressen 

till direktivet framhålls i första skälet att upphandling ska vara konkurrenskraftigt och ta 

hänsyn till de grundläggande friheterna. I det andra skälet anges att offentlig upphandling ska 

fungera som ett verktyg för att nå ett mer hållbart samhälle. Det ökade utrymmet för sociala 

hänsyn framgår vidare av skäl 37 i det nya direktivet. Det anges att det är av särskild vikt att 

medlemsstaterna beaktar sociala aspekter vid upphandling. Anställning och sysselsättning 

benämns som en särskilt viktig aspekt i skälet, eftersom anställning och sysselsättning bidrar 

till social integration. 118  En nyhet i det nya direktivet är stadgandet som anger att 

medlemsstaterna numera har en skyldighet att beakta sociala hänsyn i offentlig upphandling. 

Skyldigheten framgår av artikel 18.2: 

”Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska 

aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social- och 

arbetsrättligaskyldigheter som fastställs i unionsrätten, nationell rätt, 

kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga 

bestämmelser som anges i bilaga X” 

 

Vid förhandlingarna som föranledde det nya direktivet fanns möjligheten att antingen behålla 

lydelsen att det finns möjlighet att beakta miljö- och sociala hänsyn i upphandling, alternativt 

att göra lydelsen obligatorisk. Resultatet blev en obligatorisk lydelse. Ordet ska i artikel 18.2 

ger uttryck för att det är av särskild vikt och en skyldighet att medlemsstaterna beaktar miljö- 

och sociala hänsyn i offentlig upphandling.119  

 

Hur skyldigheten att ta miljömässiga- och sociala hänsyn kommer att komma till uttryck i 

svensk rätt, alltså hur artikel 18.2 kommer att genomföras, är ännu inte klarlagt. Mot 

                                                
116 Se Rosén-Andersson m.fl., s. 103 ff. 
117 Se prop. 2009/10:180, s. 271.  
118 Se direktiv 2014/24/EU, ingressen skäl 36 och 37.  
119 Se Van den Abeele, s. 9.  
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bakgrund av den lagrådsremiss som publicerats kommer inte den nya lagen om offentlig 

upphandling innebära någon förändring avseende det målsättningsstadgande som redan finns i 

LOU. I lagrådsremissen anges att regeringen senare kommer att behandla genomförandet av 

artikel 18.2 och istället avser att återkomma med bedömning.120 Anledningen tycks vara att 

man inväntar resultatet av den pågående utredning som behandlar upphandling och villkor 

enligt kollektivavtal (kollektivavtalsutredningen). Hur regeringen kommer att genomföra 

artikel 18.2 återstår alltså att se. Direktivet och artikel 18.2 har emellertid företräde enligt 

principen om företrädesrätt från dess att direktivet ska vara genomfört senast den 18 april år 

2016. Enligt lagrådsremissen föreslås att ett målsättningsstaggande som det som finns 1 kap. 9 

a § LOU även ska finnas i den nya lagen. 

 

Kollektivavtalsutredningens uppdrag är att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt 

kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur 

sådana bestämmelser ska utformas. Anledningen till att kollektivavtalsutredningen är av 

intresse i denna framställning är på grund av att utredningen specifikt analyserar artikel 18.2 i 

direktivet. Kollektivavtalsutredningen överlämnade den 1 september år 2015 sitt 

delbetänkande.121  I delbetänkandet konstaterar utredningen att det är möjligt att införa 

bestämmelser om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling. 

Utredningen menar också att det nya direktivet 2014/24/EU medför en vidareutveckling av 

det rättsläge som följer av det äldre direktivet 2004/18/EU och den av EU-domstolen 

utvecklade praxis vad avser möjligheterna att ställa sociala krav. Utredningen föreslår att det 

ska vara obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa krav i de fall och branscher där 

det anses behövas. Sammantaget kan konstateras att delbetänkandet framhåller en positiv syn 

på införandet av villkor enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar och menar på att 

artikel 18.2 för Sveriges del, då man handlat restriktivt avseende sociala krav, innebär en 

utvidgning av möjligheterna att ställa sociala krav.122 Emellertid har det delbetänkande som 

publicerats mött en hel del kritik. Stockholms universitet avstyrker i sitt remissvar det förslag 

utredningen lämnar i delbetänkandet.  Grunden är att man anser att förslaget innebär en del 

                                                
120 Lagrådsremissen av den 4 juni 2015, Nytt regerverk om upphandling, s. 276.  
121 Se SOU 2015:78. 
122 Se a.a., 69 ff och107 ff.  
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rättsliga tveksamheter, särskilt vad gäller Sveriges förpliktelser i enlighet med medlemskapet i 

EU.123 

 

En ytterligare förändring i och med det nya direktivet 2014/24/EU är att en uttrycklig regel 

har formulerats i artikel 56.1 om att den upphandlande myndigheten har en fakultativ 

möjlighet att förkasta ett anbud som inte överensstämmer med de sociala skyldigheter som 

uppställts som krav i enlighet med artikel 18.2 i direktiv 2014/24/EU. I artikeln om 

uteslutning finns en specifik hänvisning till artikel 18.2. Tidigare fanns en möjlighet att 

utesluta en leverantör på grund av att en leverantör inte har betalat sina sociala avgifter och 

skatter. I och med det nya direktivet är denna uteslutningsgrund obligatorisk.124 Onormalt låga 

anbud regleras i artikel 69 i direktiv 2014/24/EU. Det kan konstateras att möjligheten att 

förkasta onormalt låga anbud precis som i det äldre direktivet även återfinns i det nya. Även i 

artikel 69 finns en hänvisning till artikel 18.2.  

 

Sammantaget kan konstateras att de sociala kraven får ökat utrymme i det nya direktivet i 

förhållande till det äldre. Emellertid finns en diskrepans avseende synen på huruvida det nya 

direktivet har förändrat möjligheterna att ta sociala hänsyn i offentlig upphandling eller inte. 

Det framgår av utredningen av direktivet att möjligheterna att ta sociala hänsyn inte har 

förändrats i förhållande till den ordning som följer av det äldre direktivet, eftersom 

förändringarna mestadels innebär ett förtydligande av den praxis som finns på områden, men 

utredningen identifierar en ökad fokusering på miljö-, social- och arbetsrättsliga 

skyldigheter.125  Kollektivavtalsutredningen menar att det nya direktivet innebär en förändring 

och ökad möjlighet att ta sociala hänsyn i offentlig upphandling.126 

3.5.2 Tilldelningsgrunder 

Det finns ytterligare bestämmelser i det upphandlingsrättsliga regelverket som inte direkt 

reglerar sociala hänsyn, men som kan få betydelse för socialt hänsynstagande. Ett sådant 

exempel är tilldelningsgrunder. I offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Den 

upphandlande myndigheten kan enligt nuvarande LOU välja mellan att anta det anbud med 

lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Använder man det ekonomiskt 

                                                
123 Se Stockholms universitets remissvar, upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) 
av den 2:e november 2015. Diarienummer: SU FV-1.1.3-2812-15.  
124 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 57.2.  
125 Se SOU 2014:51, s. 35 f och 39 f.  
126 Se SOU 2015:78, s. 69 ff.  
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mest fördelaktiga anbudet ska det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och 

kvalité antas. Vilka kvantitativa kriterier som kan användas och viktas beror på föremålet för 

kontraktet.127Av det nya direktivet framgår att terminologin för tilldelningsgrunder bör 

förtydligas. I direktivet anges att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör användas som 

ett överordnat begrepp, där själva tilldelningskategorierna är lägsta pris eller bästa förhållande 

mellan pris och kvalitét. Anledningen är att alla vinnande anbud slutligen bör väljas i enlighet 

med vad de upphandlande myndigheterna anser vara de ekonomiskt bästa lösningarna.128 Det 

är inget av de två tilldelningskriterierna som kan anses vara bättre för att främja sociala 

hänsyn. Så länge man har ställt tydliga krav, är lägsta pris förenligt med att ta sociala hänsyn. 

I andra fall passar kvantitativa kriterier som kan viktas bättre, vid ett socialt kravställande. 

Arrowsmith menar att förändringen avseende ordningen av tilldelningsgrunderna i det nya 

direktivet enbart är en förändring i terminologi eftersom ekonomiskt mest fördelaktiga även 

avser att omfatta lägsta pris som tilldelningsgrund.129 

 

3.5.3 Livscykelkostnader 

En nyhet i det nya direktivet vad avser tilldelning av kontraktet är beaktandet av 

livscykelkostnader. Det har tidigare varit tillåtet att beakta livscykelkostnader men det har inte 

tidigare uttryckts i direktivet, så förändringen i direktivet innebär igen egentlig ändring vad 

avser möjligheterna därvidlag.130 Livscykelkostnad som tilldelningskriterium innebär i grund 

och botten att beräkna drift och underhållskostnader av en produkt. I skälen till direktivet 

nämns att livscykelkostnader omfattar interna kostnader och kostnader som kan tillskrivas 

externa miljöeffekter.131 Det har funnits en tendens i offentlig upphandling att enbart fokusera 

på en produkts inköpspris, trots att drift och underhåll utgör stora utgiftsposter. Att beakta 

livscykelkostnader kan ha goda effekter på exempelvis miljöhänsyn i offentlig upphandling, 

då ett livscykelperspektiv kan minska miljöbelastningen. Kommissionen angav i förslaget till 

nytt direktiv att arbetet med livscykelkostnader ska främjas till förmån för upphandling som 

ett verktyg för att främja en hållbar tillväxt.132 Att ett ökat fokus riktas mot livscykelkostnader 

som tilldelningsgrund tyder på ökad medvetenheten om upphandlingens 

hållbarhetsperspektiv, vilket bland annat kan tänkas inbegripa social hållbarhet.  
                                                
127 Se 12 kap. 1 § LOU och direktiv 2014/24/EU ingressen skälen 89-94 och 97-99 och artikel 67. 
128 Se Direktiv 2014/24/EU ingressen skäl 89 och SOU 2015:51 s. 291.  
129 Se Arrowsmith, s. 737. 
130 Se SOU 2014:51, s. 294 f.  
131 Se direktiv 2014/24/EU ingressen skäl 94-95 och artikel 67.2 och 68.  
132 Se SOU 2013:12 s. 459f. Se mer om livscykelkostnader SOU 2013:12 s. 459 ff.  
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3.6 Att ställa sociala krav 

3.6.1 Skyldighet att ställa sociala krav 

Både det äldre och det nya direktivet ger utrymme för beaktande av sociala hänsyn under 

förutsättning att de är kopplade till kontraktsföremålet alternativt till kontraktets fullgörande, i 

de fall där sociala hänsyn har inkluderats i bestämmelserna om fullgörande av kontraktet. 

Medlemsstaterna har numera till och med en skyldighet att se till att lämpliga åtgärder vidtas, 

så att vissa sociala skyldigheter iakttas.133 Sociala hänsyn kan tas genom att krav ställs i olika 

skeden av upphandlingen. Teoretiskt sett är det möjligt att ställa sociala krav i olika delar av 

upphandlingen. Nedan följer en beskrivning om hur sociala krav kan ställas i 

urvalskriterierna, i tilldelningskriterierna eller som särskilda kontraktsvillkor.134 Eftersom 

framställningen riktar sig mot sysselsättningsfrämjande sociala krav, utgår beskrivningen 

därifrån.   

 

3.6.2 Sociala hänsyn i urvalskriterierna 

Urvalskriterier regleras i artikel 57 i direktiv 2014/24/EU. Upphandlande myndigheter ska 

kontrollera anbudsgivarnas lämplighet genom att ställa krav på deras ekonomiska samt 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Kraven ska ha samband med och stå i proportion till 

kontraktsföremålet.135 I domen fann EU-domstolen att ett i urvalskriterierna uppställt krav på 

anställning av långtidsarbetslösa saknade samband med förmågan att utföra kontraktet. 

Möjligheten att ställa sociala krav i urvalskriterierna infinner sig när kravet har samband med 

och står i proportion till kontraktsföremålet. Om fullgörandet av ett kontrakt med social 

prägel kräver särskild kunskap eller kapacitet, exempelvis vid drift av ett äldreboende, är det 

möjligt att uppställa sådana krav. Sociala krav som kan ställas i urvalskriterierna är 

exempelvis att anbudsgivare ska ha betalat sociala avgifter eller har tillgång till viss teknisk 

utrustning som ger ett socialt skydd.136 

 

                                                
133 Se vidare avsnitt 3.5.1.  
134 Se mer om upphandlingens olika delar Sundstrand, 2013, s. 113 ff. 
135 Se 11 kap. 1-2 §§ LOU. 
136 Se kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, s. 35-36. 
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3.6.3 Sociala hänsyn som tekniska specifikationer 

Tekniska specifikationer regleras i artikel 42 i direktiv 2014/24/EU. Det anges i direktivet att 

de tekniska specifikationerna ska utformas så att tillgänglighet och design för alla användare 

beaktas.137 Det kontraktsföremål, varan, tjänsten eller byggentreprenaden som ska upphandlas 

specificeras med de tekniska specifikationerna. Specifikationerna måste givetvis vara 

utformade i enlighet med de grundläggande principerna. Specifikationerna kan utgöras av 

funktionskrav eller hänvisningar till de internationella standarder som ska uppfyllas. Vad 

gäller sociala och miljömässiga hänsyn kan en teknisk specifikation innebära att man ställer 

krav på en viss typ av tillverkningsprocess som medför goda miljöresultat eller sociala 

resultat, men som då inte diskriminerar en viss leverantör.138 En sådan formulering måste 

följas av skrivningen ”eller liknande”. 139  Specifikationen ska ha koppling till 

kontraktsföremålet. Tekniska specifikationer har tidigare tolkats så att de tekniska 

specifikationerna ställer krav på vad som ska upphandlas, och inte hur det tillverkas. 

Begreppet kontraktsföremål synes emellertid har utvidgats i rättsfallet Max Havelaar och 

omfattar numera även tillverkningsprocessen.140 

 

3.6.4 Sociala hänsyn i tilldelningskriterierna 

Tilldelningskriterier regleras i artikel 67 i direktiv 2014/24/EU. Grundreglerna för sociala 

krav i tilldelningskriterierna framgår av två av EU-domstolens domar som gäller 

miljömässiga tilldelningskriterier. Utav målen framgår ett antal kriterier för att sociala krav 

ska kunna ställas i tilldelningskriterierna. Det krävs att kriteriet är kopplat till 

kontraktsföremålet och att de är specifika och allmänt kvantifierbara. Tilldelningskriterierna 

måste även ha offentliggjorts i förväg och givetvis vara förenliga med de grundläggande 

unionsrättliga principerna. 141 Vidare finns en ytterligare möjlighet att ställa krav som ett så 

kallat tilläggsvillkor. Dessa kriterier behöver inte vara kopplade till kontraktsföremålet. I 

avgörandet Nord-pas-de-Calais ställdes ett kriterium om att bekämpa arbetslöshet, ett krav 

som inte anses vara kopplat till kontraktsföremålet. EU-domstolen ansåg att kriteriet kunde 

fungera som ett tilläggsvillkor, i de fall då anbudsgivarna inte kan särskiljas med hjälp av 

                                                
137 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 42.1.  
138 Se Van den Abeele, s. 12 f.  
139 Se kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, s. 28 f.  
140 Se vidare avsnitt 3.2.  
141 Se dom Concordia bus, C-513/99, EU:C:2002:495 och dom EVN och Wienstrom, C-448/01, 
EU:C:2003:615.  
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övriga tilläggskriterier.142 Eftersom sysselsättningsfrämjande krav inte typiskt sett har någon 

koppling till kontraktsföremålet, öppnar tilläggsvillkoren upp en möjlighet att ställa 

sysselsättningsfrämjande sociala krav i tilldelningskriterierna. Sundstrand framhåller att det är 

en mindre lämpligt att ställa sociala krav som tilldelningskriterier, eftersom sådana krav ska 

utvärderas och ställas mot andra krav.143 

 

3.6.5  Sociala hänsyn som särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor regleras i artikel 70 i direktiv 2014/24/EU. Det anges uttryckligen i 

direktivet att dessa krav får omfatta miljörelaterade, sociala eller sysselsättningsrelaterade 

hänsyn. Det är alltså möjligt att ställa sociala krav som särskilda kontraktsvillkor, ett krav på 

hur kontraktet fullgörs.144 Ett särskilt kontraktsvillkor accepteras vid anbudet men fullgörs 

först när kontraktet påbörjas. Dessa krav behöver inte vara kopplade till föremålet för 

kontraktet, men däremot till fullgörandet av kontraktet vilket ger möjligheter för fler typer av 

sociala krav. Särskilt intressant är att man i artikel 70 hänvisar till artikel 67.3 där man anger 

att varan, tjänsten eller byggentreprenadens livscykel innefattas i kontraktsföremålet. 

Hänvisningen tolkar kollektivavtalsutredningen som en utvidgning av 

kontraktsföremålsbegreppet.145  Vad gäller dessa krav som har samband med fullgörande av 

kontraktet, måste dessa krav avse uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra kontraktet. Det 

skulle exempelvis kunna handla om att anställa en viss andel långtidsarbetslösa. Ett sådant 

krav tillåter endast att den arbetslöse blir anställd för att arbeta med att fullgöra just det 

kontraktet och inte någon annan uppgift. Möjligheten att ställa krav som särskilda 

kontraktsvillkor erbjuder de upphandlande myndigheterna en stor flexibilitet, eftersom det ger 

möjlighet till en rad krav som inte har med kontraktsföremålet att göra. Rådande uppfattning 

synes vara att det lämpar sig bäst att ställa sociala krav som särskilda kontraktsvillkor.146 Vad 

gäller sysselsättningsfrämjande krav är det enligt kommissionens handledning främst 

särskilda kontraktsvillkoren som öppnar möjligheterna för kravställning på grund av att 

                                                
142 Se dom kommissionen mot Frankrike (Nord-Pas-de-Calais), C-225/98, EU:C:2000:494, punkt 46-
53.  
143 Se Sundstrand, UrT, 2015, s. 273.  
144 Se 6 kap. 13 § LOU. 
145 Se SOU 2015:78, s. 67.  
146 Se Sundstrand, 2015, UrT, s. 272ff och Ahlberg & Bruun, s. 48.  
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kraven har koppling till själva fullgörandet av kontraktet.147 Även Sundstrand framhåller att 

sysselsättningskrav lämpar sig bäst som särskilda kontraktsvillkor.148   

                                                
147 Se kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, s. 43-44. 
148 Se Sundstrand, UrT, 2015, s. 273. 
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4.   SYSSELSÄTTNINGSKRAV 

4.1 Särskilt om sysselsättningskrav 

Som tidigare framgått finns det inom ramen för möjligheten att ta sociala hänsyn i offentlig 

upphandling, en möjlighet att ställa krav som verkar för ökad sysselsättning. Att verka för 

ökad sysselsättning i offentlig upphandling genom kravställning är långt ifrån en nyhet. 

Sysselsättningsfrämjande krav har ställts länge och är även en brännhet fråga i dag.149  

 

Ett sysselsättningskrav innebär att den leverantör som tilldelas kontraktet uppfyller eller ska 

uppfylla ett krav som verkar för ökad sysselsättning för unga och äldre, långtidsarbetslösa 

eller missgynnade grupper. Det finns ingen uttömmande lista på vad som kan utgöra ett 

sysselsättningskrav. Exempel kan vara krav som förpliktigar den leverantör som tilldelats 

kontraktet att anställa ett visst antal eller en viss procentsats långtidsarbetslösa, att erbjuda 

praktikplatser eller genomföra utbildningar för personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 150  Sysselsättningsfrämjande åtgärder ter sig mest naturliga vad gäller 

tjänste- eller entreprenadkontrakt på grund av karaktären av dessa kontrakt och dess 

kontraktsföremål. Varukontrakt särskiljer sig och lämpar sig inte lika bra för 

sysselsättningskrav, exempelvis kan varan ha producerats långt innan kontraktet tilldelades. 

Emellertid anser Konkurrensverket att sysselsättningskrav kan tänkas vara möjliga att ställa 

om varor produceras på uppdrag av den upphandlande myndigheten.151  

 

Redan år 1988 meddelade EU-domstolen sin första dom rörande sysselsättningskrav i 

offentlig upphandling. Domen Beentjes handlade om en nederländsk leverantör, som hade 

blivit utesluten ur en upphandling på grund av att leverantören inte hade ansetts uppfylla de 

uppställda kraven. Ett av kraven var att leverantören skulle anställa långtidsarbetslösa. Frågan 

domstolen hade att besvara var huruvida det var förenligt med då gällande 

                                                
149 EU-domstolen ansåg redan år 1988 att det inte finns något hinder mot sysselsättningskrav i 
avgörandet Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422. Vidare väljer nuvarande regeringen att ge uppdrag åt 
Trafikverket att utreda hur man kan öka sin sysselsättningsfrämjande kravställning, se mer härom i 
avsnitt 4.3.2. 
150 Jfr kommissionens handledning, Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala 
hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig, kommissionens tolkningsmeddelande om 
gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och möjligheterna att ta sociala 
hänsyn vid offentlig upphandling, KOM (2001) 566 slutlig och Stavenow & Sennström, s. 20 f.  
151 Se Konkurrensverkets rapport, arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal, 
2015:6, s. 83 f och Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i 
upphandlingar – redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193, s. 30 ff. 
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upphandlingsdirektiv att ställa ett krav på att 70 procent av den av leverantören anlitade 

arbetskraften skulle bestå av långtidsarbetslösa personer knutna till en regional 

arbetsförmedling. Domstolen fastslog att ett särskilt kontraktsvillkor kan härledas till 

fullgörandet av ett kontrakt, men inte till själva kontraktsföremålet. EU-domstolen fastslog 

vidare att det kan vara tillåtet att ställa sådana krav i en offentlig upphandling, eftersom 

direktiven inte begränsar kravställning mer än att de grundläggande principerna måste 

efterföljas. Domstolen menade även att det är upp till den nationella domstolen att avgöra 

huruvida ett sådant krav är förenligt de grundläggande principerna. Domstolen nämnde icke-

diskrimineringsprincipen särskilt.152 

 

En ytterligare dom från EU-domstolen avseende sysselsättningsfrämjande krav är Nord-Pas-

de-Calais.153 Avgörandet rörde uppförandet av en skola i en provins i Frankrike. Likt 

avgörandet Bentjees hade den upphandlande myndigheten ställt ett krav på att leverantören 

skulle anställa långtidsarbetslösa knutna till en lokal arbetsförmedling. Domstolen hänvisade i 

sitt avgörande till Bentjees och konstaterade att ett krav som har samband med att bekämpa 

arbetslöshet kan vara tillåtet, under förutsättning att kravet är förenligt med de grundläggande 

principerna. I avgörandet handlade det inte om ett särskilt kontraktsvillkor, utan om ett 

tilläggsvillkor till övriga tilldelningskriterier. 154  Även i Nord-Pas-de-Calais nämnde 

domstolen icke-diskrimineringsprincipen särskilt. Emellertid hade kommissionen inte gjort 

gällande kravets förenlighet med de grundläggande principerna. Av den anledningen prövades 

inte kravets förenlighet med icke-diskrimineringsprincipen.155 

 

Av domstolens två avgöranden avseende sysselsättningskrav följer enligt Sundstrand att det 

som ett särskilt kontraktsvillkor alternativt som tilläggsvillkor till övriga tilldelningskriterier 

är möjligt att ställa krav på anställning av långtidsarbetslösa. Emellertid får ett sådant krav 

inte innebära att enbart långtidsarbetslösa från en viss medlemsstat kan anställas.156 Likaledes 

framhålls i kommentaren till LOU att ett villkor som innebär att de avsedda långtidsarbetslösa 

kommer ifrån en viss geografisk plats inte bör kunna ställas, eftersom det innebär att 

                                                
152 Se dom Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422, punkt 29-30.  
153 Se dom kommissionen mot Frankrike (Nord-Pas-de-Calais), C-225/98, EU:C:2000:494. 
154 Se vidare avsnitt 3.6.4.  
155 Se dom kommissionen mot Frankrike (Nord-Pas-de-Calais), C-225/98, EU:C:2000:494, punkt 46-
54.  
156 Se Sundstrand, 2013, s. 161.  
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utländska leverantörer får svårare att utföra kontraktet. Ett sådant krav begränsar potentiellt 

den fria rörligheten. 157   

 

Sammantaget bör det framhållas att sysselsättningsfrämjande krav i en offentlig upphandling 

kan tyckas vara ett handlingskraftigt och väl motiverat verktyg. Emellertid är svårigheterna 

med sysselsättningskrav de som följer samtliga sociala kravställningar. Sundstrand 

identifierar svårigheterna; en övertro till avtalet och att ett krav på olika sociala hänsyn kostar 

och medför risker för anbudsgivare. Kostnaden och den ökade risken kommer att leda till att 

anbudsgivarna vill kompensera genom att höja priserna i sina anbud. Mer specifikt vid 

sysselsättningsfrämjande kravställning uppkommer en del praktiska svårigheter: vem blir 

ansvarig för att dessa anställda svarar för ett kvalitativt godtagbart arbete? Vem står 

kostnaden om de blir sjukskrivna? Vad händer om de redan anställda inte får full beteckning 

på grund av de nyanställda?158 

 

4.2 Formulering av sysselsättningskrav 

Ett sysselsättningskrav kan utformas och formuleras på många olika sätt och syfta till olika 

sysselsättningsfrämjande åtgärder. Regelverket om offentlig upphandling begränsar inte 

möjligheterna att formulera de sociala kraven, till mer än att kraven måste vara förenliga med 

de grundläggande principerna. Det är möjligt med mindre ingripande sysselsättningskrav där 

leverantörer exempelvis i en beskrivning ska ange hur de avser att främja sysselsättning. Ett 

mer ingripande krav kan innebära att man ska anställa ett bestämt antal eller procentsats 

långtidsarbetslösa. Nedan anges ett antal exempel på hur krav skulle kunna formuleras. 

Eftersom det inte finns några begränsningar avseende hur krav kan ställas, mer än att de 

grundläggande principerna måste efterföljas, är redogörelsen inte uttömmande utan innehåller 

enbart exemplifieringar. De exemplifierade kraven har formulerats mot bakgrund av 

Trafikverkets rapport Krav på sysselsättning i upphandlingar – redovisning av ett 

regeringsuppdrag.159 

 

Det mest omnämnda sysselsättningskravet är ett krav på att anställa ett visst antal eller en 

viss procentsats långtidsarbetslösa vid fullgörandet av kontraktet, vilket var den typ av krav 
                                                
157 Se Rosén, Andersson m.fl., s. 362 ff.  
158 Se Sundstrand, UrT, 2015, s. 263.  
159 Se Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i upphandlingar –
redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193. 
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som var föremål för bedömning i de två avgöranden som finns från EU-domstolen avseende 

sysselsättningskrav.160 Ett sådant krav framstår enligt Trafikverket som tydligt och i direkt 

koppling till kontraktsföremålet.161 

 

En liknande kravställning kan vara att den vinnande leverantören ska tillhandahålla ett visst 

antal eller en viss procentsats lärlings- eller praktikplatser vid fullgörandet av kontraktet. En 

lärlings- eller praktikplats är ett något mildare krav på grund av att praktik- och lärlingsplatser 

inte kräver något vederlag ifrån leverantören. 

 

Ett mindre ingripande alternativ på kravställning kan vara att leverantören ska presentera hur 

de tidigare har arbetat sysselsättningsfrämjande. Ett sådant krav kan utgöra ett 

tilldelningskriterium alternativt kvalificeringskrav. Nackdelen med denna typ av krav kan 

vara att fåtalet aktörer på marknaden i dag arbetar sysselsättningsfrämjande. Genom att ställa 

denna typ av krav utestänger man potentiellt leverantörer från att lämna anbud eftersom alla 

åtgärder som är inskränkande utgör en potentiell begränsning av den fria rörligheten, något 

som inte är tillåtet enligt EU-domstolens praxis.162 Det finns även en tveksamhet kring ett 

sådant kravs koppling till kontraktsföremålet.163 

 

Ett alternativ till ovanstående kan vara ett tilldelningskriterium där leverantören ska 

presentera hur de avser att arbeta sysselsättningsfrämjande i framtiden. Ett sådant krav är 

även det är mindre ingripande, men det stänger inte ute leverantörer som inte tidigare arbetet 

sysselsättningsfrämjande från att lämna anbud. Ett sådant krav utgör således ingen potentiell 

begränsning av den fria rörligheten.  

 

En åtgärd som är än mindre ingripande är ett krav på dialog med arbetsförmedlingen som ett 

särskilt kontraktsvillkor. Ett sådant krav får inte vara formulerat så att enbart svenska 

                                                
160 Se dom Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422 och dom EVN och Wienstrom., C-448/01, 
EU:C:2003:615.  
161 Se Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i upphandlingar – 
redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193, s. 34.  
162 Se avsnitt 3.3 och dom Kommissionen mot Irland, C-532/03, EU:C:2007:801, punkt 94 och 95.  
163 Se Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i upphandlingar –
redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193, s. 33.  
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arbetslösa eller svenska arbetsförmedlingar avses eftersom det då strider mot icke-

diskrimineringsprincipen.164 

 

4.3 Sverige 

4.3.1 Inledande kommentarer 

I vissa medlemsstater är sysselsättningskrav ett vanligt inslag i offentliga upphandlingar.165 I 

Sverige används möjligheten att ställa sociala krav av ett fåtal myndigheter, för att nå deras 

sociala mål. Andra upphandlande myndigheter har intagit en mer restriktiv hållning 

beträffande lämpligheten att ställa sociala krav. Argumenten för denna mer restriktiva 

hållning är uppfattningen att sociala krav gör upphandlingarna mer komplicerade och dyrare 

samt att risken för överprövningar ökar.166 

 

I en jämförelse med andra medlemsstater synes Sverige tillämpa sociala krav i relativt liten 

utsträckning. 167  Det har enligt upphandlingsutredningen blivit mer tydligt över tid, att 

offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att nå sociala mål. Utredningen anger 

även att det finns en stor osäkerhet på området. Dels vad gäller vilka krav som är tillåtna, dels 

vad gäller hur effektiv kravställningen är.168 Trots det målsättningsstadgande som finns i 1 

kap. 9 a § LOU, synes det finnas en tendens till försiktighet att ställa sociala krav i offentlig 

upphandling bland svenska myndigheter. Anledningen därtill är troligtvis den osäkerhet som 

finns avseende vilka krav som får ställas. Denna osäkerhet har enligt Ahlberg och Bruun, lett 

till en onödig försiktighet bland upphandlande myndigheter. De benämner till och med denna 

försiktighet som radikal.169 Denna försiktighet har fått genomslag trots att det finns en stark 

vilja både bland upphandlande myndigheter att beakta sociala hänsyn i upphandlingar 

samtidigt som leverantörer gärna vill tillhandahålla sina produkter och tjänster med god social 

hänsyn.170 Upphandlingsutredningen samt Ahlberg och Bruun utgår emellertid i sina analyser 

ifrån sociala hänsyn i stort. Likväl torde analysen även vara relevant specifikt avseende 

sysselsättningskrav.  

                                                
164 Se vidare avsnitt 4.1.  
165 Se exempel i avsnitt 4.4.  
166 Se SOU 2011:73, s. 86 f.  
167 Se avsnitt 4.3.  
168 Se SOU 2013:12, s. 377 f.  
169 Se a.a., s. 480 och Ahlberg & Bruun, s. 102 ff.  
170 Se Ahlberg & Bruun s.10 och McBarnet, s. 54 ff.  
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Nedan följer ett antal exempel på hur sysselsättningskrav hitintills har tagit uttryck i svenska 

myndigheters upphandlingar.  

 

4.3.2 Svenska exempel 

I juni år 2015 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att verka för sysselsättning av 

personer som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdraget redovisades i form av en 

rapport som publicerades i november år 2015. Av rapporten framkommer en rad möjligheter 

och problem avseende sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Trafikverket framhåller 

vikten av att det sysselsättningsfrämjande kravet som ställs är förenat med ett incitament, så 

att sysselsättningsåtgärden får en ekonomisk innebörd för leverantören. Ett sådant incitament 

föreslås vara bonus, mervärde eller vite.171 I Trafikverkets rapport framhålls vikten av att 

samarbete parterna emellan för att kvalitativa åtgärder ska komma till stånd. Det föreslås ett 

trepartssamarbete mellan den upphandlande myndigheten, leverantören och 

arbetsförmedlingen.172 Ett samarbete med arbetsförmedlingen kan vara problematiskt, i de fall 

det är inkluderat i själva kravställningen. Ett sysselsättningskrav kopplat till en lokal 

arbetsmarknadsåtgärd är som tidigare framgått av framställningen inte tillåtet enligt EU-

domstolen. 173  Ett krav får av EU-domstolens avgöranden att döma inte förpliktiga en 

leverantör att samarbeta med en svensk arbetsförmedling och på så sätt enbart anställa 

svenska arbetslösa. Sammanfattningsvis kommer Trafikverket med flertalet konkreta åtgärder 

och förslag på hur sysselsättningskrav kan ställas, och de redogör för en plan över de åtgärder 

som ska vidtas för att i offentlig upphandling främja sysselsättning. Emellertid kan förslagets 

förenlighet, i vissa delar, ifrågasättas utifrån det upphandlingsrättsliga regelverket vad avser 

hinder mot den fria rörligheten.174 

 

                                                
171 Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i upphandlingar –
redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193, s. 30 ff.  
172 Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i upphandlingar –
redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193.  
173 Se vidare avsnitt 4.1 
174 Se Företagarnas Remissvar av den 22 november 2015, Regeringsuppdrag ökad sysselsättning 
genom upphandlingar på Trafikverket, Dnr. TVR 2015/57193. Se vidare avsnitt 3.3.  
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Göteborg stad har sedan år 2014 som mål att 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska 

genomföras med sociala hänsyn.175 För att nå framgång med målsättningen startades ett 

projekt med en tillhörande stödfunktion. En modell upprättades inom ramen för projektet med 

en gemensam arbetsordning för tillämpning av sociala hänsyn i offentlig upphandling. Dialog 

med stödfunktionen var central i modellen. Flertalet lokala aktörer fanns med i den 

samverkansgrupp som inrättats och som enligt modellen hade kontakt med stödfunktionen. 

Företrädda lokala aktörer var bland annat arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen.176 

Sammantaget kan konstateras att modellen bygger på anknytning till flertalet lokala åtgärder 

och vilket föranleder ifrågasättande utifrån förenligheten med det unionsrättliga regelverket. 

Återigen framförallt avseende principen om icke-diskriminering.177  

 

Bostadsområdet Vivalla i Örebro har kommit att bli föremål för sysselsättningsfrämjande 

offentlig upphandling i ett arbetsmarknadsprojekt. Projektet byggde på samverkan mellan den 

upphandlande myndigheten och leverantörer. Vid projektets begynnelse fick de som var 

arbetssökande och boende i området möjlighet att få praktikplats och arbeta på området för 

sin egen boendemiljö. Emellertid blev projektet utsatt för kritik och kravet på att de 

arbetssökande var boende just i området Vivalla släpptes. Att bara erbjuda de boende i 

området möjlighet till praktikplats ansågs strida mot principen om icke-diskriminering. 

Projektet resulterade i att flertalet sökande fick praktik och även senare jobb.178 

 

Malmö stad genomförde under år 2014 ett pilotprojekt där man ställde långtgående sociala 

krav, däribland krav på att anställa långtidsarbetslösa. Projektet genomfördes i fyra 

upphandlingar, tre entreprenadupphandlingar och en upphandling av städtjänster. För att 

verka sysselsättningsfrämjande använde sig av den så kallade vitajobb-modellen.179 Modellen 

har nu blivit anmäld till tillsynsmyndigheten Konkurrensverket.  

                                                
175 Se Göteborg stads projektrapport av den 5 april 2015, Sociala hänsyn offentlig upphandling– 
projektrapport & förslag till arbetsmodell och organisation.  
176 Se Göteborg stads projektplan av den 7 mars 2014. Sociala hänsyn i offentlig upphandling. En 
modell för Göteborgs stad, s. 9f.  
177Se Företagarnas Remissvar av den 22 november 2015, Regeringsuppdrag ökad sysselsättning 
genom upphandlingar på Trafikverket, Dnr. TVR 2015/57193 och vidare avsnitt 3.3.  
178 Se Sociala hänsyn i upphandling – ett exempel på utveckling i Örebro kommun, SKL.  
http://skl.se/download/18.7e56c4f31498402ab2f74b34/1416926451582/%C3%96rebro+Vivalla+upph
andling+sociala+h%C3%A4nsyn.pdf. 
179 Se Malmö stads rapport av den 11 november 2014, Slutrapport sociala hänsyn vid inköp och 
upphandling, STK-2014-1147.  
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Ett problem som uppmärksammats vid de projekt som genomförts för att främja 

sysselsättning i offentlig upphandling i Sverige är den intressekonflikt som uppstår om 

leverantören före kontraktets ingående har sagt upp arbetskraft som har företrädesrätt enligt 

25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).180 En anställd som har blivit uppsagd på 

grund av arbetsbrist har återanställningsrätt. Den arbetsrättsliga lagstiftningen kan således 

begränsa leverantörernas möjligheter att uppfylla ett krav om att anställa personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Alternativt blir kravet långt mer betungande för leverantören 

som kan komma behöva både åter- och nyanställa för att kunna uppfylla kraven ifrån både 

den arbetsrättsliga lagstiftningen samt från det ingångna kontraktet. 

 

Samtliga de svenska exempel som redogjorts för ovan, tycks stödja sig på lokala 

arbetsmarknadsåtgärder. Det förhållandet kan kritiseras utifrån principen om icke-

diskriminering med beaktande av EU-domstolens avgöranden på området.181  

 

4.4 Andra medlemsstater 

Tillämpningen av sysselsättningsfrämjande krav tycks användas i högre utsträckning i andra 

medlemsstater jämfört med i Sverige. Det framkommer i Trafikverkets omvärldsanalys såväl 

som i den jämförande utredning som Ahlberg och Bruun gör i sitt projekt sociala hänsyn och 

offentlig upphandling på den inre marknaden.182 Av EU-domstolens avgöranden att döma har 

sysselsättningsfrämjande krav i upphandling ställts länge, och är därav långt ifrån en nyhet. 

Som tidigare framgått meddelades den första domen avseende sysselsättningskrav 

meddelades redan år 1988.183  

 

Sverige tillhörde den grupp av medlemsstater som vid förhandlingarna till det äldre 

upphandlingsdirektivet 2004/81/EG, förespråkade möjligheterna att beakta sociala hänsyn vid 

upphandlingar. Trots förespråkande av sociala hänsyn tycks Sverige inte tillhöra den grupp 

                                                
180 Problemet uppmärksammas i Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på 
sysselsättning i upphandlingar–redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 
2015/57193, s. 18. 
181 Se vidare avsnitt 4.1 och Sundstrand, 2013, s. 161.   
182 Se Trafikverkets rapport av den 13 november 2015, Krav på sysselsättning i upphandlingar –
redovisning av ett regeringsuppdrag. Ärendenummer: TRV 2015/57193, s. 19 ff och Ahlberg & 
Bruun s. 46 ff.  
183 Se dom Bentjees, 31/87, EU:C:1988:422.  
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medlemsstater som utnyttjat den möjlighet som direktivet ger att vid genomförande i nationell 

rätt beakta sociala hänsyn. De andra medlemsstaterna som konsekvent förespråkade sociala 

hänsyn tillämpar i dag möjligheterna i större utsträckning.184 Ett exempel på mer långtgående 

sociala hänsyn i Danmark jämfört med i Sverige, är att den danska regeringen fasthållit vid att 

offentliga kontrakt ska innehålla en klausul som ålägger leverantören att ge sina anställda 

anställningsvillkor i nivå med gällande kollektivavtal. 185 Danmark har även en separat 

lagstiftning för de upphandlingar som faller utanför de direktivstyrda området, där man har 

tydliggjort möjligheterna till sociala hänsyn. Även i Tyskland finns på liknande sätt lagar för 

de upphandlingar som inte omfattas av direktiven.186 Upphandlingsutredningen framhåller att 

det i Danmark finns omfattande erfarenheter avseende sysselsättningskrav efter att man där 

satsat på praktikplatser för lärlingar och studenter.187 

 

Två medlemsstater där sysselsättningsfrämjande åtgärder i offentlig upphandling är vanligt 

förekommande är Förenade Kungariket och Skottland. Förenade Kungariket framhålls i 

Trafikverkets rapport som den medlemsstat som i störst utsträckning tillämpar sociala- och 

sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling. Ett exempel på ett projekt där 

sysselsättningskrav ställts i stor omfattning i offentlig upphandling är vid byggnationen av 

OS-arenor inför det olympiska spelet i London år 2012. Projektet vid namn the Bridge 

beskrivs som en framgångsrik arbetsmodell, som har tjänat som föredöme för Göteborg stads 

projekt om sociala hänsyn.188 Modellen skapade arbetstillfällen i en socialt utsatt del av 

London. En viktig funktion i projektet var den stödfunktion som inrättades, och som även 

kom att inrättas i Göteborg stads projekt. Den välfungerande stödfunktionen fick följden att 

näringslivet och branscherna efter projektet fick ett ökat förtroende för stödfunktionen och 

möjligheterna avseende sociala krav och sysselsättningskrav. Ett ytterligare resultat av 

projektet var att de som fick anställning inom ramen för projektet kom att arbeta lika bra som 

andra arbetstagare, samt att flertalet fortsatt sina anställningar. Särskilt att nämna om 

Förenade Kungariket är att sociala aspekter i offentlig upphandling tycks ha föranlett tvister 

eller rättsprocesser.189  

                                                
184 Se Ahlberg & Bruun, s. 102 f.  
185 Se a.a., s. 64 ff.  
186 Se a.a., s. 103.  
187 Se SOU 2013:12 s. 489.  
188 Se Göteborg stads projektplan av den 7 mars 2014. Sociala hänsyn i offentlig upphandling. En 
modell för Göteborgs stad, s. 2 f.  
189 Se Ahlberg & Bruun, s. 102.  
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Även Skottland tycks framgångsrikt tillämpa sysselsättningskrav i sina upphandlingar. 

Sociala krav i Skottland, community benefit clauses, har utvärderats av regeringen som även 

har publicerat vägledningar avseende dessa krav.190 Ett framgångsrikt exempel från Skottland 

är i upphandling av bostadsorganisationen Glasgow Housing Association, där man ställt 

långsgående sysselsättningskrav. Av organisationens upphandlingsstrategi framgår 

målsättningen att maximera anställningar och utbildningsplatser. Den 

sysselsättningsfrämjande upphandlingen resulterade i att 14,6 procent av levererad arbetstid 

hade utförs av personer som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden och att omkring 140 

personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden nyanställts inom ramen för 

fullgörandet av kontraktet.  

 

Sammantaget tycks det finnas mer erfarenheter och goda exempel av 

sysselsättningsfrämjande kravställning i andra medlemsstater.  

 

4.5  Mer långtgående krav 

Det är även av intresse för frågeställningen att undersöka huruvida det finns möjligheter att 

ställa mer långtgående krav än vad som följer av det totalharmoniserade unionsrättsliga 

regelverket. Det pågår en debatt om huruvida det är möjligt för en upphandlande myndighet 

att ställa krav som är mer långtgående än vad som följer av unionsrätten. Anledningen till 

debatten är det utrymme som det upphandlingsrättliga regerverkets karaktär som 

minimiharmonisering ger för medlemsstaterna att instifta nationella föreskrifter som är mer 

långtgående än EU:s reglering. Det saknas vägledande avgöranden från EU-domstolen, vilket 

lett till en osäkerhet avseende vad som gäller.191 

 

För att få klarhet i frågan beställde upphandlingsutredningen en EU-rättslig analys med 

uppdraget att undersöka hur långtgående krav som är tillåtna. Docent Jörgen Hettne fick 

uppdraget varefter professorerna Roberto Carantana och Peter Kunzlik fick kommentera 

Hettnes analys. Hettne kom till slutsatsen att så länge ett kontrakt har ett gränsöverskridande 

intresse och faller inom EU-rätten, sätts ramarna för kravställning av just det regelverket. 

Sociala krav ska alltså enligt Hettne ställas med hänsyn till EU-rätten och 

                                                
190 Se the Scottish Government, Scottish Procurement Policy note av den 20 november 2014, 
Delivering community benefits in public procurement.  
191 Se SOU 2013:12, s. 386 f. 
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kontraktsföremålet.192 Carantana kritiserar att Hettne inte i sin analys till fullo ger uttryck för 

den flexibilitet som det upphandlingsrättliga regelverket upprätthåller. Carantana menar 

tvärtemot Hettne att regelverkets karaktär möjliggör mer långtgående kravställning. Kunzlik 

ger i sin kommentar en gedigen argumentation för varför multipolicyperspektivet följer av 

regelverket och varför det tillåter en mer långtgående kravställning.193 

 

Det första perspektivet som upphandlingsutredningen utkristalliserade från analysen var 

inremarknadsperspektivet, som innebär att fullt ut harmoniserande lagstiftning sätter ramarna 

för vilka krav en myndighet får ställa. Det andra perspektivet som utkristalliserades, var 

multipolicyperspektivet. Multipolicyperspektivet innebär istället att myndigheter som vill 

ställa mer långtgående krav tillåts göra det. Upphandlingsutredningen ställer sig bakom 

multipolicyperspektivet. För det fall att utredningens uppfattning om att 

multipolicyperspektivet är gällande, öppnar det upp för mer långtgående möjligheter vad 

avser kravställning än de som är tillåtna enligt EU-rätten. Emellertid bör nämnas att vilket 

som utgör det gällande perspektivet måste avgöras på EU-nivå genom antingen avgörande 

från EU-domstolen eller från EU:s lagstiftande församlingar. 194 

 

  

                                                
192 Se a.a., bilaga 11a, s. 5-41.  
193 Se a.a., s. 42 ff.  
194 Se a.a., s. 386 ff.  
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5. MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 

5.1 Inledande kommentarer  

Numera ger det upphandlingsrättliga regelverket uttryck för en ambition att de upphandlande 

myndigheterna under vissa förutsättningar ska ställa sociala krav, däribland 

sysselsättningsfrämjande krav, vid tilldelning av offentliga kontrakt. Regelverket ger uttryck 

för både möjligheter och begräsningar avseende sysselsättningsfrämjande kravställning i 

offentlig upphandling. Somliga anser att social kravställning är ett flexibelt och passande 

verktyg för att nå sociala mål samtidig som andra framhåller de svårigheter som är behäftade 

med en sådan kravställning. Nedan analyseras de möjligheter, sedan de begränsningar som 

regelverket uppställer avseende sysselsättningskrav. Efter det analyseras behovet av 

tydliggörande på området.  

 

5.2 Möjligheter 

Inledningsvis kan det konstateras att EU under senare år har kommit att få ett ökat socialt 

fokus vilket kommer till uttryck i Lissabonfördraget samt i andra unionsrättliga dokument där 

unionens sociala mål identifieras. Ett ökat socialt fokus kan likaledes identifieras på området 

för offentlig upphandling, vilket redogörs för nedan. Hög sysselsättning är ett skyddsvärt 

intresse och ett prioriterat mål. Samtidigt som offentlig upphandling har beskrivits som ett 

flexibelt verktyg för att nå olika typer av sociala mål.  

 

Det framgår av framställningen att sekundärrätten går mot att på olika sätt vidga 

möjligheterna för social- och sysselsättningsfrämjande kravställning och därigenom främja 

hållbar utveckling i offentlig upphandling. Det av Europaparlamentet och rådet antagna 

direktivet 2014/24/EU är en indikation på att unionen i större utsträckning än tidigare fäster 

vikt vid att upphandlande myndighet ska ställa sociala krav i offentlig upphandling. I och med 

direktivet blir det obligatoriskt att beakta sociala hänsyn, att inte beakta sociala hänsyn blir en 

uteslutningsgrund, att tilldela kontrakt på grundval av livscykelkostnad främjas och särskilda 

kontraktsvillkor kan numera hänföra sig till det upphandlande föremålets livscykel. Direktivet 

innebär, om inte en mer långtgående möjlighet att ställa sociala krav och sysselsättningskrav, 

åtminstone att unionen ger ett tydligare uttryck för ambitionen därvid. Som komplement till 

direktivet finns även kommissionens vägledande handledning från år 2010, som även den ger 

uttryck för unionens ambition i samma riktning.  
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Särskilt intressant är EU-domstolens avgörande Max Havelaar vilket ökar möjligheterna att 

ställa sociala krav till följd av den utvidgning av begreppet kontraktsföremål som domstolens 

avgörande medfört. Avgörandet kan tolkas så att ett särskilt kontraktsvillkor är kopplat till 

kontraktsföremålet så länge det kan hänföra sig till något skeende i det upphandlade 

föremålets livscykel. Domstolens avgörande tycks på så sätt vara i samklang med direktiv 

2014/24/EU där artikel 70 om särskilda kontraktsvillkor hänvisar till artikel 67.3 om den 

upphandlande varans livscykel.  

 

Mot bakgrund av de två avgörandena Bentjees och Nord-Pas-de-Calais som rör just 

sysselsättningskrav har det sedan länge funnits en rättlig grund för sysselsättningsfrämjande 

kravställning. Uppfattningen synes vara att det främst finns möjligheter att ställa 

sysselsättningskrav som särskilda kontraktsvillkor. Anledningen är att ett särskilt 

kontraktsvillkor har koppling till fullgörandet av kontraktet och inte kontraktsföremålet. Det 

utesluter emellertid inte möjligheterna att främja sysselsättning i form av övriga typer av krav 

beroende av hur kraven är formulerade.  

 

Vidare tycks uppfattningen vara att sysselsättningskrav främst ska ställas i upphandlingar av 

tjänste- eller entreprenadkontrakt men inte vad gäller varukontrakt på grund av den mer 

tydliga kopplingen till utförande av kontraktet vid upphandling av tjänster och entreprenader. 

Vid upphandling av varor kan det upphandlade föremålet exempelvis redan ha producerats, 

men det har uttalats att det är mögligt att ställa dessa typer av krav om varan produceras på 

uppdrag av den upphandlande myndigheten. Emellertid är det intressant om domen Max 

Halveaar kan anses innebära att det finns anledning att vidare fundera över möjligheterna att 

ställa sysselsättningskrav vid varuupphandling. Avgörandet innebär ett vidgande av begreppet 

kontraktsföremål. Domen avser visserligen tilldelningskriterier och inte just särskilda 

kontraktsvillkor som förefaller mest lämpliga för just sysselsättningskrav. Emellertid finns en 

symmetri mellan tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor, vad avser bedömningen 

av kopplingen till kontraktsföremålet och koppling till fullgörandet av kontraktet. Det följer 

av att man i det nya direktivet, direktiv 2014/24/EU, i artikel 70 rörande fullgörande av 

kontrakt hänvisar till artikel 67.3 rörande tilldelningskriterier. Därvidlag är det intressant att 

begrunda huruvida rättsutvecklingen, mot bakgrund av domen Max Havelaar och direktiv 

2014/24/EU, går mot att möjliggöra sysselsättningskrav även vid övriga typer av 

varuupphandlingar eftersom man därav kan tänka sig kravställning under hela varans 
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livscykel. Emellertid framgår det inte uttryckligen av domen, och det kvävs avgörande från 

EU-domstolen eller annan vägledning för att det ska anses kunna gälla.   

 

Det är av intresse för möjligheterna att ställa sysselsättningsfrämjande krav att kommentera 

den analys som gjorts av upphandlingsutredningen, avseende huruvida det är tillåtet att ställa 

mer långtgående krav än de som följer av det unionsrättsliga regelverket. Analysen 

utmynnade i två perspektiv där det ena tillät en mer långtgående kravställning medan det 

andra perspektivet inte gjorde det. Upphandlingsutredningen kom fram till att 

multipolicyperspektivet, det perspektiv som medför att det är möjligt att ställa mer 

långtgående krav, är det mest troliga. Av det perspektivet att döma är mer långtgående krav 

tillåtna så länge de inte strider mot EU-rätten. Ett sådant perspektiv öppnar upp för 

medlemsstaterna att i större utsträckning reglera social kravställning och möjliggöra en mer 

långtgående kravställning om de så önskar. Emellertid är en sådan ordning inte fastslagen.  

 

Sammantaget tycks det upphandlingsrättliga regelverket möjliggöra sysselsättningskrav i stor 

omfattning. Många olika typer av krav tycks vara förenliga med regelverket, och dessa krav 

kan ställas i olika stadier av upphandlingsförfarandet beroende av hur de är formulerade. Om 

dessutom multipolicyperspektivet är gällande är möjligheterna ännu mer långtgående.  

 

5.3 Begränsningar 

De begränsningar som det unionsrättsliga regelverket ytterst medför avseende möjligheten att 

ställa sysselsättningskrav är de grundläggande principerna som kommer till uttryck i 

primärrätten, direktiven, nationell rätt och som ytterst tolkas av EU-domstolen. Principerna 

tjänar syftet att förverkliga den inre marknaden och upprätthålla den fria rörligheten.  Alla 

åtgärder eller krav som faktiskt eller potentiellt inskränker den inre marknaden eller hindrar 

den fria rörligheten är därmed otillåtna och begränsar möjligheten att ställa 

sysselsättningskrav. En inskränkning kan vara tillåten om det föreligger ett skyddsvärt 

intresse som anges i fördragen. Hög sysselsättning är ett exempel på ett sådant skyddsvärt 

intresse. 

 

Icke-diskrimineringsprincipen framstår som den mest begräsande för 

sysselsättningsfrämjande krav eftersom det främst synes vara denna princip som föranleder 

kritik. Samtliga av de praktiska exempel då svenska myndigheter ställt sysselsättningskrav 
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som återgivits i framställningen, synes förlita sig på lokala arbetsmarknadsåtgärder, vilket inte 

är tillåtet enligt EU-rätten just på grund av denna princip. Eftersom att upphandlande 

myndigheter av framställningen att döma, förlitar sig på lokala arbetsmarknadsåtgärder detta 

till trots, föreligger det uppenbarligen en osäkerhet avseende vad principen om icke-

diskriminering innebär. Av den anledningen är förtydliganden från EU-domstolen, som ytterst 

tolkar principen, att föredra. Emellertid faller det utanför upphandlingsförfarandet, det 

upphandlingsrättsliga regelverket och därmed framställningens frågeställning om den 

leverantör som tilldelas kontraktet väljer att samarbeta med en lokal arbetsförmedling för att 

uppfylla ett särskilt kontraktsvillkor som följer av det ingångna kontraktet. För en svensk 

leverantör kan det falla sig naturligt att samarbeta med en svensk arbetsförmedling. För en 

leverantör från en annan medlemsstat kan det vara mer naturligt att samarbeta med en 

arbetsförmedling i någon annan medlemsstat. Således framstår det som möjligt för en 

upphandlande myndighet som önskar att ställa sysselsättningskrav, att formulera ett krav som 

inte nämner någon lokal arbetsmarknadsåtgärd, men som likväl verkar 

sysselsättningsfrämjande.  

 

En ytterligare princip som begränsar möjligheterna till sysselsättningsfrämjande kravställning 

är proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen har ansetts vara av avgörande 

betydelse för huruvida ett krav är tillåtet enligt unionsrätten. Utvidgningen av begreppet 

kontraktsföremål är även av intresse för betydelsen av proportionalitetsprincipen. Kravet på 

koppling till kontraktsföremålet har en begränsande verkan på kravställning. En vidare 

tolkning av begreppet torde föranleda en högre grad av proportionalitetsbedömning, eftersom 

kravet på koppling till kontraktsföremålet inte längre utgör samma begräsning för vilka krav 

som är tillåtna. Med andra ord framstår det som sannolikt att proportionalitetsprincipen, i 

rättsverkningarna av en vidare tolkning av begreppet kontraktsföremål, får en mer avgörande 

betydelse för begränsningarna avseende social kravställning.  

 

Ovan redogörs för att upphandlingsutredningen tagit ställning för multipolicyperspektivet, 

vilket synes innebära ökade möjligheter att ställa sysselsättningskrav. Emellertid krävs ett 

fastslående från EU-nivå för att en sådan ordning ska kunna göras gällande. Fram till dess 

även är inre-marknadsperspektivet en trolig betraktandegrund vilket begränsar och till och 

med utesluter möjligheterna till en mer långsgående kravställning än den som följer av 

regelverket.  
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De övriga begräsningarna som identifierats genom framställningen är återanställningsrätten 

som är obligatorisk till följd av den svenska arbetsrätten, det faktum att SME företagen 

upplever kravställning som avskräckande samt de övriga krav som uppställs i avgörandet 

Concordia Bus. Kollisionen med det arbetsrättsliga regelverket utgör givetvis ett problem för 

det fall att det sysselsättningsfrämjande kravet innebär att den leverantör som tilldelas 

kontraktet förpliktigas att anställa långtidsarbetslösa. Föreligger det en vilja hos den 

upphandlande myndigheten att verka sysselsättningsfrämjande kan det emellertid inte vara 

omöjligt att reglera ett sådant förhållande, så att kravet inte blir allt för betungande för 

leverantören. Det faktum att SME-företagen ser avskräckande på ökad kravställning tordes 

även kunna avhjälpas.  

 

Sammantaget begränsar det upphandlingsrättliga regelverket möjligheterna att ställa 

sysselsättningskrav i offentlig upphandling såtillvida att ett sådant krav efterföljer de 

grundläggande principerna, där icke-diskrimineringsprincipen och proportionalitetsprincipen 

framstår som de största begränsningarna. Dock framstår det inte som omöjligt att ställa olika 

typer av sysselsättningskrav utan att hindras av dessa begränsningar.  

 

5.4 Behov av tydliggörande 

Det finns ett flertal exempel där upphandlande myndigheter i medlemsstaterna verkar 

sysselsättningsfrämjande vid tilldelning av offentliga kontrakt. Svenska upphandlande 

myndigheter tycks vara förhållandevis restriktiva i sin tillämpning av 

sysselsättningsfrämjande krav. Ett förhållande som kan tyckas märkligt eftersom Sverige vid 

förhandlingarna som föregick de nya direktiven tillhörde den grupp av medlemsstater som 

förespråkade en sådan kravställning, samtidigt som det kan urskiljas en vilja från både 

upphandlande myndigheter och leverantörer att ställa sociala krav. Förenade Kungariket och 

Skottland är exempel på medlemsstater som mer långtgående har tillämpat 

sysselsättningskrav och som har positiva erfarenheter från en sådan kravställning.  

 

Anledningen till att svenska upphandlande myndigheter inte ställer sysselsättningskrav, i den 

utsträckning de önskar, tycks vara att det finns en stor osäkerhet på området. Även om det har 

blivit mer tydligt över tid för de upphandlande myndigheterna att offentlig upphandling kan 

användas för att nå sociala mål, identifieras en restriktivitet som till och med beskrivs som 

radikal. Både i doktrin och från upphandlande myndigheter efterfrågas förtydliganden om 



 54 

vilka krav som är tillåtna och inte. Av den anledningen finns det en samstämmighet avseende 

att det finns ett behov av avgöranden, tolkningsmeddelanden och vägledningar på området.  

 

I framställningens avsnitt EU som social union, redogörs för hur unionen genom 

målsättningar ger uttryck för sin sociala ambition. Hettne framhåller att EU har en omfattande 

kompetens vad gäller ekonomisk politik, men högst begränsad kompetens att korrigera den 

ekonomiska politik som förs, något som även tycks visa sig även på området för offentlig 

upphandling. Det upphandlingsrättliga regelverket grundar sig på primärrätten som återfinns i 

fördragen och stadgar att unionen har kompetens att upprätta en inre marknad för 

medlemsstaterna. Av det följer att det upphandlingsrättliga regelverket syftar till att 

förverkliga den inre marknaden.  Offentlig upphandling som ett verktyg för att nå sociala mål 

faller, utanför det syftet. Det har flertalet gånger i framställningen redogjorts för att det 

upphandlingsrättliga regelverket ger uttryck för en ambition att upphandlande myndigheter 

ska ta sociala hänsyn i sina upphandlingar. Det synes emellertid vara upp till medlemsstaterna 

och deras upphandlande myndigheter att ta tillvara på de möjligheter som regelverket medför, 

eftersom det unionsrättliga regelverket inte grundar sig på något annat än kompetensen att 

upprätthålla en inre marknad.  

 

Det kan det tyckas anmärkningsvärt att man i Sverige i förhållandevis liten omfattning tagit 

till vara på den möjligheten att ställa sociala- och sysselsättningsfrämjande krav som 

regelverket ger uttryck för, eftersom upphandlande myndigheter tycks ha en vilja att ställa 

sådana krav. Vad gäller social kravställning, finns ett behov av avgöranden från EU-

domstolen och vägledningar från kommissionen för att säkerställa uppfattningen om vilka 

krav som är tillåtna och inte. Av andra medlemsstater att döma, synes det möjligt att även från 

nationellt håll tydliggöra möjligheterna till social kravställning. Sådana tydliggöranden måste 

givetvis ske i enlighet med de förpliktelser som medlemskapet i EU medför. Att sociala- och 

sysselsättningsrelaterade frågor beskrivs som djupt förankrade i lokala förhållanden ställer 

stora krav på flexibilitet hos unionsrättliga regleringar och talar för behovet av nationell 

vägledning på dessa områden.  

 

Sammantaget identifieras ett behov av tydliggöranden i form av avgöranden från EU-

domstolen och vägledningar från kommissionen. Emellertid framstår även nationella 

tydliggöranden som önskvärda.  
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6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER  

Det är numera ovedersägligt att det är förenligt med unionsrätten att ställa 

sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling så länge kraven efterlever de 

grundläggande principer som regelverket uppställer och förverkligar regelverkets huvudsyfte; 

att upprätthålla den inre marknaden och främja öppen konkurrens. En inskränkning av 

regelverkets huvudsyfte kan vara motiverad om det föreligger ett skyddsvärt intresse som 

anges i fördragen, där hög sysselsättning är ett sådant skyddsvärt intresse.  

 

Miljökraven tycks ha banat väg för de sociala kraven, eftersom man har gått från att se på 

sociala krav som nästintill omöjliga, till att det i nuläget är om inte en självklar sak att beakta 

vid upphandling så åtminstone en möjlighet för den upphandlande myndigheten. Utrymmet 

att ta sociala hänsyn har succesivt blivit större. Denna utveckling grundar sig på en 

kombination av fördragsförändringar, direktivförändringar, uttalanden om unionens 

gemensamma sociala mål och avgöranden från EU-domstolen. Särskilt intressant är det nya 

klassiska direktivet, direktiv 2014/24, som tydligare ger uttryck för möjligheterna till social 

kravställning. Direktivet vidgar betydelsen av kontraktsföremål i samstämmighet med 

avgörandet Max Haavelar från år 2014: ett socialt krav kan numera härröra sig till det 

upphandlade föremålets livscykel.  Emellertid finns fortfarande oklarheter på området, och 

tydliggöranden är därav efterönskade.  

 

Möjligheterna att ställa sysselsättningsfrämjande krav framstår som omfattande eftersom 

kraven kan ställas på många sätt och i olika skeenden av upphandlingsförfarandet. Det 

upphandlingsrättliga regelverket uppställer inga begräsningar därvidlag. Dessutom utgör de 

två avgörandena Bentjees och Nord-Pas-de-Calais en rättslig grund för just 

sysselsättningsfrämjande kravställning.  

 

Störst möjligheter tycks det finnas att ställa sysselsättningskrav som särskilda 

kontraktsvillkor, även om andra kravtyper är tänkbara eftersom regelverket inte uppställer 

några begränsningar avseende när i upphandlingsförfarandet kravet ställs. Sysselsättningskrav 

ställs lämpligen i tjänste- eller entreprenadupphandlingar, men är även möjliga i vissa 

varuupphandlingar.  

 

Det upphandlingsrättliga regelverket medför emellertid inte bara möjligheter, utan även 

begräsningar avseende social- och sysselsättningsfrämjande kravställning. Vid en analys av 
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dessa begränsningar framstår framförallt proportionalitetsprincipen och principen om icke-

diskriminering som mest begränsande. Det verkar emellertid vara möjligt att ställa 

sysselsättningskrav dessa begränsningar till trots. Därvidlag tycks det upphandlingsrättliga 

regelverket snarare möjliggöra än begränsa sysselsättningsfrämjande kravställning. Att ställa 

sysselsättningskrav i offentlig upphandling är således ett sätt att främja sysselsättning i linje 

med de målsättningar som unionen strävar mot. 

 

Hos svenska upphandlande myndigheter identifieras ett behov av tydliggöranden avseende 

vilka sociala krav som är tillåtna och inte. Osäkerheten därikring framstår som den största 

anledningen till att upphandlande myndigheter inte använder sig av möjligheten att ställa 

sociala- och sysselsättningsfrämjande krav i den omfattning det finns en vilja därtill. Därför 

finns ett behov av tydliggöranden och vägledningar för att upphandlande myndigheter ska få 

bättre uppfattning om vilka krav som är tillåtna och inte. Avgöranden från EU-domstolen och 

vägledningar från kommissionen att föredra, för att upphandlande myndigheter på ett säkrare 

sätt kunna avgöra vilka möjligheter och begränsningar regelverket uppställer. Förutom 

vägledning från unionshåll framstår även vägledning från nationellt håll som önskvärd, 

framförallt eftersom sociala- och sysselsättningsrelaterade frågor beskriv som djupt 

förankrade i lokala förhållanden.  

 

Även om en försiktighet avseende sysselsättningsfrämjande kravställning är befogad, på 

grund av den osäkerhet som föreligger om vad som är tillåtet och inte, kan det av 

utvecklingen att döma förutspås att unionen kommer att fortsätta verka för sociala hänsyn i 

offentlig upphandling. I ljuset av det upphandlingsrättliga regelverkets utveckling och 

generaladvokat Kokotts uttalande angående social kravställning kan det utläsas att det är i 

unionens intresse att möjliggöra socialt ansvarsfull kravställning vid offentlig upphandling; 

offentliga upphandlingar ska inte efterlämna en bitter eftersmak hos en ansvarsfull kund. 

Emellertid synes det som att det ankommer på medlemsstaterna och deras upphandlande 

myndigheter, att ta tillvara på de möjligheter det upphandlingsrättliga regelverket uppställer. 

Om medlemsstaterna tar tillvara på dessa möjligheter kan offentlig upphandling användas 

som ett framstående verktyg för att främja sysselsättning.  
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