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Sammanfattning 
Offentlig upphandling är den process genom vilken myndigheter, regioner, kommuner 

och andra offentligt styrda organ anskaffar de varor, tjänster och byggentreprenader som 

krävs för att de ska kunna bedriva sin verksamhet och fullgöra sina uppgifter. Oavsett om 

det handlar om blyertspennor eller bussar till kollektivtrafiken ska anskaffningen ske 

genom konkurrensutsättning på den gemensamma EU-marknaden. Den upphandlade 

myndigheten ska sedan välja den leverantör som kan erbjuda den ekonomiskt mest 

fördelaktiga varan, tjänsten eller byggentreprenaden. 

Under de senaste 20 åren har offentlig upphandling utvecklats från att enbart vara ett 

instrument för att förverkliga den gemensamma EU-marknaden och att upphandla bäst 

vara, tjänst eller byggentreprenad till bäst pris, till att även utgöra ett verktyg för att nå 

viktiga politiska och samhälleliga mål. Ett exempel på sådant mål är att tillgodose att 

mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras genom samtliga globala 

leverantörsled som föremålet för ett offentligt inköp passerar.  

Möjligheterna att beakta sociala hänsyn i en offentlig upphandling är flera och det kan 

ske löpande genom hela upphandlingsprocessen, under förutsättning att krav på hänsyn 

är förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna, har anknytning till föremålet för 

upphandlingen samt är möjliga att kontrollera och följa upp. Den stora utmaningen för 

den upphandlande myndigheten är att garantera att de ställda kraven och kriterierna också 

efterlevs av leverantörens underleverantörer, och framför allt av underleverantörer till 

dessa i samtliga led.  

Ett möjligt sätt att arbeta med sociala hänsyn inom fordonsbranschen är att kräva att 

allt tenn, tantal, volfram och guld som används inom fordonsproduktionen ska bära en 

viss märkning som bevis på att utvinningen skett med beaktande av mänskliga rättigheter 

och arbetstagares rättigheter. Ett annat sätt är att kräva att leverantören genomför en så 

kallad human rights due diligence. För att nå ett effektivt resultat är en socialt ansvarsfull 

upphandling även i allra högsta grad beroende av att den upphandlande myndigheten 

utövar kontroll och följer upp att de ställda kraven också i praktiken efterlevs. Annars 

riskerar kraven att bli tandlösa samt att hämma den goda konkurrensen och effektiva 

resurshanteringen som offentlig upphandling syftar till att tillgodose. 



 
 

 
 

5 

  



 
 

 
 

6 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den offentliga sektorn har vid offentlig upphandling möjlighet att främja gemensamma 

samhällsintressen, som att ta ansvar för anständiga arbetsvillkor och för respekt av 

mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.1 En stor del av de hundratals miljarder kronor 

som årligen används för offentliga inköp består i anskaffningar av varor där hela eller del 

av produktionen av det som anskaffas sker i högriskländer. I sammanhanget avses med 

detta länder där lönerna ofta är låga och där riskerna för undermåliga arbetsförhållanden 

och kränkningar av mänskliga rättigheter är höga. Även i branscher där 

leverantörskedjorna är långa och komplexa är behovet av att säkerställa att anskaffningar 

sker på ett ansvarsfullt sätt särskilt stort. Långa leverantörskedjor kan många gånger vara 

ett problem på grund av bristande insyn, eftersom det oftast är långt ner i 

leverantörskedjan som de största riskerna och de allvarligaste kränkningarna 

förekommer.2 

Enligt en undersökning från maj 2021 vill åtta av tio svenskar att upphandlande 

myndigheter ska ställa krav på hållbarhet vid offentliga inköp, i syfte att säkerställa att 

mänskliga rättigheter inte påverkas negativt av inköpet.3 Att ta hänsyn till påverkan på så 

väl människa som miljö vid offentliga inköp är även en målsättning som sedan flera år 

tillbaka finns med i den politiska agendan.4 En bred vilja bland upphandlande 

myndigheter att beakta sociala hänsyn finns också. Torts detta gör rapporter och 

granskningar oss återkommande uppmärksamma på att företag, det vill säga potentiella 

leverantörer i offentlig upphandling, saknar system för att ta ansvar för att mänskliga 

rättigheter respekteras i företagens leverantörskedjor.5 För den upphandlande 

myndigheten har det även visat sig vara långt ifrån oproblematiskt att formulera krav i 

 
1 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 8. 
2 Stavenow & Sennström (2013), Miljöhänsyn i offentlig upphandling: juridik och praktik, s. 21. 
3 Temesghen, m.fl. (2021), Kravet – det offentliga måste köpa in rättvist. 
4 Se bland annat SOU 2001:31 s. 39 f., SOU 2013:12 s. 74 och prop. 2019/20:188 s. 29 f.  
5 Concord (2018), Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i 

genomförandet av Agenda 2030, s. 49. 
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syfte att åstadkomma en ansvarsfull upphandling, både på grund av okunskap inom 

organisationen om hur sådana krav ska ställas och följas upp samt på grund av bristande 

resurser.6  

1.2 Sociala problem i leverantörskedjorna inom fordonsindustrin 
Inom fordonsindustrin har riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och 

arbetstagares rättigheter bedömts vara särskilt höga.7 Vid tillverkningen av fordon köper 

fordonsföretagen komponenter och moduler som innehåller material från tusentals 

underleverantörer spridda över hela världen och från ett brett spektrum av miljömässiga, 

sociala och politiska sammanhang.8 Framför allt kopplas riskerna till utvinning av 

metaller och andra råmaterial, materialframställningen och tillverkningen av någon av de 

uppskattningsvis 30 000 komponenter som ett fordon består av.9 En världsspridd 

materialutvinning och tillverkning ger upphov till ett komplext och svåröverskådligt nät 

av leverantörskedjor. Att garantera att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter 

respekteras i varje led av produktionskedjan är därför mycket svårt, och i många fall 

omöjligt.  

Exemplen på fordonskomponenter som tillverkas med bristande respekt för mänskliga 

rättigheter och arbetstagares rättigheter är många. Guld, tenn, tantal och volfram, så 

kallade konfliktmineral, är mineraler som används inom fordonsindustrin. Utvinningen 

av mineralerna både bidrar till olaglig finansiering av, samt i många fall även ger upphov 

till, väpnade konflikter.10 Även kobolt, ett mineral som bland annat utgör en viktig 

komponent i batterier till elfordon, utvinns under fruktansvärda omständigheter och ofta 

 
6 Upphandlingsmyndigheten (2015), Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, 

s. 4. 
7 Upphandlingsmyndigheten, Riskanalys av fordon och reservdelar. 
8 Murphy (2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due 

Diligence in the Automotive Industry, s. 21. 
9 AfteWatch (2016), “This is what we die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of 

the Congo Powering the Global Trade in Cobalt, s. 5 f., 8 f., Xiuzhong Xu, m.fl. (2020), Uyghurs 
for sale – ‘Re-education’, forced labor and surveillance beyond Xinjiang, s. 3, 6 f. och Murphy 
(2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due Diligence in the 
Automotive Industry, s. 21. 

10 Business for Social Responsibility (2010), Conflict minerals and the Democratic Republic of 
Congo, s. 6 ff. och Nyheter Europaparlamentet (2015), Konfliktmineraler: import utan att 
finansiera väpnade grupper. 
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utan respekt för mänskliga rättigheter.11 Gruvdriften av de metaller och mineraler som 

ingår i produkten eller produktionen präglas inte sällan av hälsofarlig arbetsmiljö, låga 

löner, bristande skyddsutrustning och bristande fackliga rättigheter. Även barnarbete och 

tvångsarbete, i form av exempelvis längre uppsägningstid än vad som är tillåtet enligt lag 

eller till och med förbud mot uppsägning, har många gånger rapporterats förekomma i 

leverantörskedjorna.12 Inom fordonsindustrin bedöms även de negativa riskerna för 

miljön som höga. Bland annat förekommer föroreningar, koldioxidutsläpp och negativ 

inverkan på den biologiska mångfalden till följd av intensiv skogsavverkning.13  

Den offentliga sektorn i Sverige köper årligen in fordon till ett värde av drygt 6 

miljarder kronor (2020).14 Att upphandlande myndigheter använder sin köpkraft på rätt 

sätt och i större utsträckning ställer krav på sociala och arbetsrättsliga hänsyn i samband 

med upphandling av fordon är därför betydelsefullt för att de mänskliga rättigheterna ska 

respekteras genom hela leverantörskedjan. 

1.3 Internationella riktlinjer för respekt av mänskliga rättigheter i 
samband med företagande 

1.3.1 Inledning 
Vid ett offentligt inköp aktualiseras en rad olika ansvarsfrågor, bland annat vilken aktör 

som bär ansvaret för att människor inte ska påverkas negativt av leverantörens eller dess 

underleverantörers verksamhet. Det finns en mängd internationella och mellanstatliga 

initiativ för att förmå företag att i sin verksamhet agera på ett ansvarsfullt sätt som innebär 

att både arbetstagare och människor som lever i anslutning till verksamheten respekteras, 

vilka kort kommer att redogöras för nedan. I uppsatsen kommer sedan att utredas 

 
11 AfteWatch (2016), “This is what we die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic 

of the Congo Powering the Global Trade in Cobalt, s. 5 f., 19 ff. och Murphy (2020), The Shifting 
Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due Diligence in the Automotive Industry, 
s. 20. 

12 AfteWatch (2016), “This is what we die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic 
of the Congo Powering the Global Trade in Cobalt, s. 28 ff. och Murphy (2020), The Shifting 
Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due Diligence in the Automotive Industry, 
s. 24 f. 

13 Murphy (2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due 
Diligence in the Automotive Industry, s. 28.  

14 Se Bilaga 1. 
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upphandlande myndigheters möjligheter och ansvar att genomföra offentliga inköp utan 

att inköpet bidrar till att oansvariga verksamheter gynnas. 

1.3.2 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter15 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter baseras på staters 

skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, företagens ansvar för att respektera de 

mänskliga rättigheterna och möjligheter för individer att få sin sak prövad vid en eventuell 

kränkning. Syftet med principerna är inte att utgöra någon internationell lagstiftning, utan 

enbart att klargöra företags och staters skyldighet att respektera de mänskliga 

rättigheterna i all sin verksamhet, så att företagande inte sker på bekostnad av mänskliga 

rättigheter.16 Genom att beakta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 

rättigheter är syftet att möjliggöra en mer ambitiös politik som gynnar en hållbar 

utveckling.17  

1.3.3 ILO:s kärnkonventioner18 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 

arbetslivsfrågor. ILO:s arbete är konventionsbaserat. Genom anslutning till ILO är 

medlemsländerna förpliktigade att respektera, främja och genomföra de principer och 

rättigheter som framgår av dess kärnkonventioner.19 ILO:s kärnkonventioner är indelade 

i fyra huvudområden: förenings- och organisationsfrihet, tvångsarbete, diskriminering 

och barnarbete. Det grundläggande syftet med ILO:s arbete är att verka för social rättvisa 

genom att främja sysselsättningsmöjligheter och bättre arbetsvillkor för arbetstagare i 

hela världen.20 ILO:s kärnkonventioner nämns även uttryckligen i EU:s direktiv om 

offentlig upphandling.21 

 
15 United Nations (2011), Guiding Principles on Business and Human Rights. 
16 Statskontoret 2018:8 s. 12.  
17 Statskontoret 2018:8 s. 32. 
18 ILO:s åtta kärnkonventioner är konvention 29 Avskaffande av tvångsarbete, 87 Föreningsfrihet 

och organisationsrätt, 98 Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, 100 Lika lön för lika 
arbete oavsett kön, 105 Avskaffande av tvångsarbete, 111 Diskriminering vid anställning och 
yrkesutövning, 138 Minimiålder för arbete och 182 Mot de värsta formerna av barnarbete. 

19 Statskontoret 2018:8 s. 33. 
20 Statskontoret 2018:8 s. 33. 
21 Se Bilaga X till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 

offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (nedan LOU-direktivet). 
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1.3.4 OECD:s riktlinjer för multinationella företag22 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) deklaration om 

internationella investeringar och multinationella företag är fördelad på fem områden. En 

av deklarationens viktigaste delar är OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

Riktlinjerna innehåller frivilliga principer och normer för en ansvarsfull 

affärsverksamhet, som innebär att företag ska identifiera, förhindra och ta ansvar för 

negativ påverkan som företaget orsakat eller bidragit till, oavsett var den negativa 

påverkan inträffat. Riktlinjerna har enbart auktoritet genom att utgöra gemensamma 

rekommendationer från OECD-ländernas regeringar till de multinationella företagen och 

kan alltså inte upprätthållas genom lag eller genomdrivas med rättsliga medel.23 Avsikten 

med riktlinjerna är att de ska bidra till att säkerställa att multinationella företag bedrivs i 

överensstämmelse med gällande lagar, regler och avtal i de länder där de är verksamma 

samt att stärka företagens bidrag till en hållbar utveckling.24 Riktlinjerna syftar även till 

att förmå företagen att respektera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

för de som påverkas av företagens verksamhet, trots att det primärt är stater som ansvarar 

för respekten av mänskliga rättigheter.25  

1.4 Syfte och frågeställning 
Fordonsindustrin utgör ett illustrativt exempel på en bransch där problem med bristande 

respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter förekommer i hög 

utsträckning. Mot bakgrund av de brister som förekommer inom fordonsindustrin är syftet 

med uppsatsen att redogöra för vilka möjligheter det upphandlingsrättsliga regelverket 

tillstår för att en upphandlande myndighet ska kunna förhindra att offentliga medel 

används på ett sätt som riskerar att kränka mänskliga rättigheter och arbetstagares 

rättigheter genom produktionskedjan. Uppsatsen ämnar besvara följande frågor: 

- Vad innebär det att upphandla hållbart, särskilt avseende sociala och arbetsrättsliga 

hänsyn? 

 
22 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 
23 Utrikesdepartementet (2006), OECD:s riktlinjer om multinationella företag – en handbok, s. 8. 
24 Utrikesdepartementet (2006), OECD:s riktlinjer om multinationella företag – en handbok, s. 8 f. 
25 Utrikesdepartementet (2006), OECD:s riktlinjer om multinationella företag – en handbok, s. 26. 
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- Hur kan en upphandlande myndighet ställa värdefulla krav i syfte att mänskliga 

rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras genom hela leverantörskedjan? 

- Vilken möjlighet har upphandlande myndigheter att ställa krav på 

underleverantörer till huvudleverantören samt på underleverantörer till 

underleverantören? 

- Hur bör en upphandlande myndighet arbeta med uppföljning av ställda krav på 

sociala hänsyn?  

I syfte att besvara frågan om hur krav kan ställas för att mänskliga rättigheter och 

arbetstagares rättigheter ska respekteras har två fiktiva krav på sociala hänsyn 

formulerats, vars förenlighet med upphandlingslagstiftningen har analyserats.  

1.5 Förtydliganden och avgränsning 
Enligt 4 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) får en upphandlande 

myndighet ställa krav på miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga hänsyn i en 

upphandling. Gemensamt brukar dessa krav benämns hållbarhetskrav. Sociala hänsyn 

utgör ett samlingsbegrepp för en rad olika åtgärder av social karaktär som kan aktualiseras 

i samband med offentlig upphandling.26 Ibland görs åtskillnad mellan sociala och etiska 

aspekter i en offentlig upphandling. Av särskilt intresse för uppsatsen är krav som innebär 

att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter ska respekteras, framför allt när 

leverantörskedjorna är långa och finns i tredje land. Sociala hänsyn kommer därför 

löpande i uppsatsen att användas som ett samlingsbegrepp för mänskliga rättigheter och 

etisk hänsyn. 

Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla offentlig upphandling inom den så 

kallade klassiska sektorn, det vill säga upphandlingar som omfattas av LOU. Nämnas kan 

dock att upphandling inom andra områden än det klassiska regleras av snarlika 

bestämmelser, baserade på likalydande EU-direktiv. Vidare kommer uppsatsen inte att 

behandla vad som specifikt gäller för upphandlingar enligt 19 kap. LOU, det vill säga 

upphandlingar under tröskelvärdet och upphandlingar av sådana tjänster som framgår av 

bilaga 2 och bilaga 2 a, utan framställningen kommer endast att utgå från upphandling på 

 
26 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 6–9. Se avsnitt 3.3 för en mer detaljerad definition.  
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det direktivstyrda området. Uppsatsen ämnar heller inte analysera i vilken utsträckning 

upphandlande myndigheter har möjlighet att ställa krav på kollektivavtal, 

kollektivavtalsvillkor eller andra arbetsrättsliga villkor när kontraktet utförs där svensk 

rätt är tillämplig, dels av utrymmesskäl, dels eftersom det är en fråga som vid ett flertal 

tillfällen utretts i andra sammanhang.27 

Upphandling av varor är av särskilt intresse för uppsatsen. Någon specifik redogörelse 

för vad som gäller vid upphandling av tjänster och byggentreprenader kommer inte att 

göras. Trots att utgångspunkten för denna uppsats är de problem som förekommer i 

leverantörskedjorna inom fordonsindustrin bör slutsatserna vara lika relevanta även vid 

inköp av andra varor som producerats i högriskländer.  

1.6 Metod och material 
Framställningen kommer att ta avstamp i den rättsdogmatiska metoden. Genom 

rättsdogmatisk metod är syftet att tolka rättsregler och fastställa gällande rätt i en aktuell 

situation mot bakgrund av de allmänt accepterade och auktoritära rättskällorna, det vill 

säga lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.28 Beroende på det aktuella 

rättsområdet kan en mängd olika tillämpliga rättskällor förekomma. Offentlig 

upphandling är ett komplext rättsområde med så väl förvaltningsrättsliga, civilrättsliga 

och framför allt EU-rättsliga inslag, varför ämnet även kommer att färgas av vad som 

framgår av de EU-rättsliga källorna. För att värdera och tolka de EU-rättsliga källornas 

genomslag i den nationella rätten kommer därför även den EU-rättsliga metoden att vara 

aktuell för uppsatsen.29 Inom EU-rätten regleras offentlig upphandling av fyra olika 

upphandlingsdirektiv.30 För att bestämma direktivens tillämpningsområde krävs således 

att direktivbestämmelserna tolkas i ljuset av EU:s grundläggande fördrag, allmänna EU-

 
27 Se bland annat Sundstrand på uppdrag av Konkurrensverket (2015), Kollektivavtal och 

kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling. 
28 Kleineman (2018), Juridisk metodlära, s. 21 och 26. 
29 Reichel (2018), Juridisk metodlära, s. 109. 
30 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (LOU-direktivet), 

direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner och direktiv 
2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för 
byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdet. 
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rättsliga principer samt med hjälp av EU-domstolens rättspraxis.31 Även EU:s icke-

bindande rättsakter så som de bakomliggande skälen till direktiv samt EU-kommissionens 

tolkningsmeddelanden, kan vara av betydelse för att tolka direktivbestämmelserna och 

för att fastställa gällande rätt.32 Likväl kan bestämmelsernas historiska bakgrund, det vill 

säga i vilken kontext bestämmelserna har tillkommit, vara vägledande när innebörden av 

en rättsregel ska fastställas samt för hur densamma ska tillämpas.33 

Rättsdogmatiken används inte enbart för att utröna rättsläget. Genom att 

bestämmelserna analyseras ur ett kritiskt perspektiv kan den rättsdogmatiska metoden 

även vara betydelsefull i syfte att föreslå lämpliga ändringar i lagstiftningen.34  

Ett antal kammarrättsavgöranden har varit av intresse för uppsatsen. Det bör därför 

poängteras att kammarrättsavgöranden inte äger något självständigt prejudikatvärde men 

ändå kan fylla en vägledande funktion för rättstillämpningen.35 Även praxis på 

upphandlingsområdet utanför den klassiska sektorn har ett vägledande värde eftersom 

upphandlingslagarna, och de bakomliggande direktiven, är utformade på ett likalydande 

sätt och mot samma bakomliggande syfte. 

Kommenteras kort ska även att i kapitel sex kommer EU:s konflikt-

mineralförordning36, som trädde i kraft 1 januari 2021, samt ett kommande lagförslag från 

EU om Human Rights Due Diligence37 att vara av relevans. Med anledning av att 

lagstiftningen nyligen tillkommit respektive ännu inte trätt i kraft är mängden doktrin och 

rättspraxis på området starkt begränsad eller obefintlig. 

 
31 Reichel (2018), Juridisk metodlära, s. 125 och Bergström & Hettne (2014), Introduktion till EU-

rätten, s. 391. 
32 Reichel (2018), Juridisk metodlära, s. 125 och Bergström & Hettne (2014), Introduktion till EU-

rätten, s. 392.  
33 Kleineman (2018), Juridisk metodlära, s. 23. Reichel (2018), Juridisk metodlära, s. 125. 
34 Kleineman (2018), Juridisk metodlära, s. 24, 36 och 40. 
35 Asplund m.fl. (2012), Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och 

LUF, s. 8. 
36 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av 

skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal 
och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. 

37 Europaparlamentet (2021), Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2021 med 
rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet. 
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1.7 Disposition 
I andra kapitlet kommer en övergripande rättslig bakgrund till upphandlingsregelverken 

att ges, samt en redogörelse för bestämmelsernas syfte och funktion. En kortare 

fördjupning i de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna kommer även att göras.  

I uppsatsens tredje och fjärde kapitel kommer innebörden av en hållbar, framför allt 

socialt och arbetsrättsligt ansvarsfull, upphandling att beskrivas. I denna del redogörs 

även för vilka möjligheter en upphandlande myndighet har att kräva sociala och 

arbetsrättsliga hänsyn i upphandlingens olika skeden. I det fjärde kapitlets avslutande 

avsnitt kommer även syftet med och behovet av att ställda krav följs upp att beröras. 

Därefter följer ett avsnitt, kapitel fem, om mina reflektioner kring varför det är svårt 

för en upphandlande myndighet att ställa krav i upphandlingen som leder till hållbara 

leverantörskedjor och socialt ansvar. Grundproblemet i denna del avser svårigheten i att 

ställa krav som ska tillämpas och respektera även av leverantörens underleverantörer samt 

underleverantörer till dessa längre ner i leverantörskedjan. 

I det sjätte kapitlet redogör jag för mina förslag på hur upphandlande myndigheter kan 

arbeta med ansvarsfulla leverantörskedjor. Två hypotetiskt ställda krav kommer att 

analyseras, i syfte att utreda den upphandlande myndighetens möjlighet att på ett 

framgångsrikt sätt ställa krav på sociala och arbetsrättsliga hänsyn. 

I uppsatsens sjunde och sista kapitel dras slutsatser kring svårigheterna att säkerställa 

att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter respekteras genom 

leverantörskedjan samt hur de upphandlande myndigheterna, på ett sätt som är förenligt 

med upphandlingslagstiftningen, bör genomföra sina upphandlingar i syfte att 

åstadkomma en socialt ansvarsfull upphandling i samtliga leverantörsled. 
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2 Det upphandlingsrättsliga regelverket 
2.1 Den EU-rättsliga bakgrunden 
I Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finns bestämmelser 

som reglerar medlemsstaternas mellanhavanden samt grundläggande bestämmelser om 

hur unionen ska verka. Ett av EU:s mest centrala syften är att skapa en gemensam inre 

marknad.38 Målet med den inre marknaden är att upprätta ett område utan inre gränser 

där varor, tjänster, kapital och människor kan röra sig fritt.39 Dessa så kallade fyra friheter 

utgör basen i den inre marknaden och ska bland annat säkerställa likabehandling och 

likvärdiga möjligheter till marknadstillträde för olika aktörer, oavsett nationalitet. 

Offentlig upphandling behandlas inte i EUF-fördraget, men rättsområdet i sig är 

uppbyggt med utgångspunkt i fördraget och utgör en väsentlig del i förverkligandet av 

den inre marknaden.40 LOU-direktivet har även sin grund i bestämmelserna om de 

grundläggande friheterna, varav de mest centrala bestämmelserna är den fria rörligheten 

för varor och tjänster samt etableringsfriheten.41  

2.2 Bestämmelsernas syfte och funktion 
Med offentlig upphandling avses en lagreglerad inköpsprocess, närmare bestämt de 

åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom 

tilldelning av kontrakt.42 Som nämnt inledningsvis regleras offentlig upphandling av ett 

antal upphandlingsdirektiv, varav LOU-direktivet är av störst intresse och som har 

genomförts i svensk rätt genom LOU. Statliga myndigheter, regioner, kommuner samt 

vissa andra offentligt styrda organ är exempel på upphandlande myndigheter som är 

skyldiga att följa upphandlingslagarnas bestämmelser när de ska genomföra 

anskaffningar.  

 
38 Artikel 3.3 Fördraget om Europeisk unionen (FEU). Se även Bernitz & Kjellgren (2018), 

Europarättens grunder, s. 284. 
39 Artikel 26.2 EUF-fördraget.  
40 Bernitz & Kjellgren (2018), Europarättens grunder, s. 444. 
41 Beaktandeskäl (1) LOU-direktivet. 
42 Se 1 kap. 2 § LOU. 
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På den mest grundläggande nivån har upphandlingsregelverkens syfte genom EU-

domstolens rättspraxis konstaterats vara att öppna upp medlemsstaternas 

upphandlingsmarknader för anbud från leverantörer från andra medlemsstater, det vill 

säga att tillgodose en fri rörlighet för varor och tjänster inom unionen samt att förhindra 

att konkurrensen i medlemsländerna snedvrids.43 Regelverken ska dessutom utgöra en 

skyddslagstiftning till förmån för de leverantörer som är aktiva inom unionen, bland annat 

genom att undanröja risken för godtycklig tilldelning av kontrakt och tillgodose att 

samtliga leverantörer inom unionen konkurrerar på lika villkor.44 Genom offentlig 

upphandling ska således subjektiva faktorer som riskerar att snedvrida konkurrensen 

motverkas.45 

Syftet med upphandlingsreglerna är dock inte enbart att förverkliga den inre 

marknaden och främja en effektiv konkurrens. På senare år har även mer samhälleliga 

ändamål med den offentliga upphandlingen lyfts fram. Offentlig upphandling har bland 

annat ansetts vara ett område som i väsentlig utsträckning kan bidra till att uppnå en 

hållbar utveckling.46 Även rent ekonomiska intressen, som att främja tillväxten och 

säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig hantering av offentliga medel, är 

viktiga mål med offentlig upphandling.47 

2.3 De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna 
För den offentliga upphandlingen finns fem grundläggande rättsprinciper som styr hur 

upphandlingen ska genomföras, vilka härstammar från bestämmelserna i EUF-fördraget 

och från EU-domstolens rättspraxis. I svensk rätt kommer de grundläggande 

upphandlingsrättsliga principerna till uttryck i 4 kap. 1 § LOU.  

 
43 EU-domstolens dom i mål C-26/03, Stadt Halle, p. 44. 
44 EU-domstolens dom i mål C-380/98, University of Cambridge, p. 16–17. Se även Lindahl 

Toftegaard (2020), Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen, s. 21.  
45 Lindahl Toftegaard (2020), Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen, s. 22 och 

Bergman, m.fl. (2011), Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris, s. 38 f. 
46 Beaktandeskäl (2) LOU-direktivet, prop. 2015/16:195 s. 430 och prop. 2019/20:188 s. 29. Se även 

Lindahl Toftegaard (2020), Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen, s. 22. 
47 Ds 2021:31 s. 15. Se även Bergman, m.fl. (2011), Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt 

pris, s. 38 f. och Lindahl Toftegaard (2020), Offentlig upphandling: LOU och 
upphandlingsprocessen, s. 21.  
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Likabehandlingsprincipen innebär att alla potentiella leverantörer ska ges samma 

förutsättningar för att delta i en offentlig upphandling och behandlas utan ovidkommande 

hänsyn.48 Bland annat måste relevant information för upphandlingen delges samtliga 

leverantörer vid samma tillfälle.49 Av EU-domstolens rättspraxis följer även att 

likabehandlingsprincipen innebär att olika fall inte får behandlas lika samt att lika fall inte 

får behandlas olika, såvida det inte finns sakliga skäl för detta.50 Icke-

diskrimineringsprincipen är en av EU-rättens viktigaste principer, vilken följer av artikel 

18 EUF-fördraget, och utgör grunden till fördragets bestämmelser om de fyra friheterna.51 

Principen förutsätter att alla leverantörer behandlas på samma sätt, oavsett varifrån 

leverantören härstammar.52 Förbudet mot diskriminering på grund av härkomst avser så 

väl nationalitet som vilken del av ett land eller region leverantören är verksam i eller 

härstammar från. Förbudet gäller oavsett om den upphandlande myndigheten förväntar 

sig att utländska, eller på annat sätt utomstående, leverantörer kommer att lämna anbud i 

den aktuella upphandlingen.53 Öppenhetsprincipen innebär att upphandlingar 

genomgående ska vara förutsebara, i den mening att upphandlingen ska annonseras 

offentligt och att inga uppgifter rörande upphandlingen får hemlighållas.54 Av kravet på 

öppenhet följer även att ett förfrågningsunderlag ska vara så klart och tydligt utformat att 

samtliga leverantörer ska kunna avgöra vad den upphandlande myndigheten kommer att 

tillmäta betydelse i sin bedömning och utvärdering av leverantörer och anbud.55 Principen 

innebär också att de tilldelningskriterier som tillämpas i upphandlingen ska vara 

formulerade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla 

anbudsgivare kan tolka kriterierna på samma sätt.56 

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats 

av en medlemsstats behöriga myndigheter även måste erkännas och godtas i andra 

 
48 Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 31. 
49 Prop. 2006/07:128 s. 132. 
50 EU-domstolens dom i de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, p. 27. 
51 Bergman, m.fl. (2011), Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris, s. 49. 
52 Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 31. 
53 Prop. 2006/07:128 s. 132.  
54 Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 32. 
55 RÅ 2002 ref. 50. 
56 EU-domstolens dom i mål C-19/00, SIAC Construction, p. 42. 
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medlemsstater.57 Även proportionalitetsprincipen är en av EU-rättens mest framträdande 

rättsprinciper. Principen är främst relevant i samband med att en upphandlande myndighet 

ska bestämma hur en upphandling ska utformas samt vilka krav som ska ställas. Genom 

en proportionalitetsbedömning ska den upphandlande myndigheten avgöra om samtliga 

ställda krav och kriterier i en upphandling har ett naturligt samband med och står i rimlig 

proportion till det som ska upphandlas.58 En proportionalitetsbedömning ska normalt sett 

göras i tre steg.59 För det första ska en bedömning göras av om åtgärden är en lämplig 

och effektiv åtgärd för att uppnå det eftersträvade syftet. För det andra ska en bedömning 

göras av om åtgärden är nödvändig för att uppnå det eftersträvade syftet, i det avseendet 

att det inte finns något mindre ingripande alternativ. För det tredje ska en bedömning 

göras om den negativa effekten som åtgärden får är oproportionerlig eller överdriven 

jämfört med det eftersträvade syftet. 

De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna är förpliktigande för alla 

upphandlande myndigheter och gäller gentemot samtliga potentiella leverantörer löpande 

genom hela upphandlingsprocessen.60 En bedömning i det enskilda fallet måste alltid 

göras för att avgöra om en upphandling och de krav som ställts är förenlig med de 

grundläggande principerna, bland annat utifrån vad som upphandlas och vad syftet med 

upphandlingen är. 

  

 
57 Prop. 2006/07:128 s. 132. 
58 Prop. 2006/07:128 s. 132. Se även Bergström & Hettne (2014), Introduktion till EU-rätten, s. 53. 
59 Se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3477-09 och mål nr 5832-13 samt 

Konkurrensverket (2008), Kammarrätten i Stockholms mål nr 4283-08. 
60 Bergman, m.fl. (2011), Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris, s. 49 och Lindahl 

Toftegaard (2020), Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen, s. 50. 
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3 Hållbar offentlig upphandling 
3.1 Inledning  
Under 2000-talet har allt fler propositioner och globala rapporter gjort oss 

uppmärksamma på vikten att föra en politik som främjar en hållbar utveckling.61 Som 

nämnt i avsnitt 2.2 har syftet med den offentliga upphandlingen utvecklats till att inte 

enbart främja en god konkurrens och effektiv resursanvändning, utan även till att nå mål 

om hållbar utveckling. Att i en offentlig upphandling ta hänsyn till mål om hållbarhet är 

dock en möjlighet som har vuxit fram och kommit att bli en integrerad del av offentliga 

upphandling framför allt under de senaste 20 åren.62 Genom att nya upphandlingsdirektiv 

antagits63 och att ett antal vägledande dokument från EU-kommissionen64 och domar från 

EU-domstolen65 meddelats har den hållbarhetsanpassade upphandlingen utvecklats. 

Den offentliga upphandlingen omsätter i Sverige årligen närmre 800 miljarder kronor, 

vilket motsvarar mellan 15 till 20 procent av Sveriges totala BNP (2018).66 Det innebär 

att offentlig upphandling utgör en enorm köpkraft med stor potential att driva affärer som 

ger positiva sociala resultat och som bidrar till en hållbar utveckling. Genom att 

säkerställa att hållbarhetsaspekter genomsyrar varje steg i den offentliga upphandlingen 

har det ansetts att staten ska vara ett föredöme och fungera som en stark drivkraft i 

utvecklingen i riktningen mot ett mer hållbart samhälle för så väl andra länder som inom 

den privata sektorn.67  

 
61 Se bland annat prop. 2002/03:122, KOM(2009) 400 slutlig (24.7.2009), SOU 2013:12, United 

Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development och prop. 
2019/20:188. 

62 Se KOM(2001) 274 slutlig och KOM(2001) 566 slutlig i vilka EU-kommissionen första gången 
klargjorde möjligheterna att beakta sociala och miljömässig hänsyn i offentlig upphandling. 

63 Det senast antagna direktivet inom den klassiska sektorn är direktiv 2014/24/EU.  
64 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling och Europeiska kommissionen (2016), Att köpa grönt! En handbok 
om miljöanpassad offentlig upphandling. 

65 Se bland annat EU-domstolens dom i mål C-513/99, Concordia Bus, mål C-448/01, EVN 
Wienstrom och mål C-368/10, Max Havelaar. 

66 Upphandlingsmyndighetens rapport 2020:4 och Konkurrensverkets rapport 2020:5, s. 10. 
67 Prop. 2019/20:188 s. 29. 
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3.2 Begreppen hållbar utveckling och hållbar upphandling 
Begreppet hållbar utveckling kan härledas tillbaka till FN:s rapport ”Vår gemensamma 

framtid” från 1987.68 I rapporten definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov”.69 Rapporten pekar ut tre dimensioner som avgörande för att nå en 

hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk utveckling. En hållbar utveckling 

utgör en positiv framtidsvision, där samhällets välstånd ökar, där miljön är ren, säker och 

sund samt där samtliga människor lever i trygghet och med stärkt livskvalitet. För att detta 

ska vara möjligt krävs att samhällsutvecklingen anpassas efter vad miljön, människors 

hälsa och säkerhet samt den ekonomiska tillväxten gemensamt tål. Idag återfinns 

begreppet hållbar utveckling även i EUF-fördraget, vilket innebär att ett 

hållbarhetsperspektiv ska appliceras på samtliga av unionens politikområden.70 

Hållbar upphandling är ett begrepp nära besläktat med hållbar utveckling, som i 

korthet handlar om att hänsyn till miljön och sociala aspekter ska genomsyra den 

offentliga affären.71 Genom att ställa krav på hållbarhet i offentlig upphandling kan 

upphandlande myndigheter verka för att mänskliga rättigheter respekteras, tillgodose 

social trygghet samt säkerställa ett hållbart och omsorgsfullt nyttjande av naturresurser. 

En upphandlande myndighet som upphandlar ur ett hållbarhetsperspektiv ska bland annat 

ta ansvar för sin egen påverkan på samhället och miljön, agera transparent gällande beslut 

och aktiviteter som kan ha en negativ påverkan på miljön, samhället och ekonomin samt 

främja etiskt uppförande i alla delar av sina leverantörskedjor. 

År 2015 antogs FN:s Agenda 2030, som utgör 17 globala mål för hållbar utveckling 

med syftet att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa en 

fredlig och inkluderande värld till år 2030.72 Ett uttalat led i arbetet för en hållbar 

utveckling är att ställa om till och främja en hållbar produktion och konsumtion av varor, 

 
68 Bilaga 7 till LU 1999/2000 s. 23. 
69 Bilaga 7 till LU 1999/2000 s. 23. 
70 Se artikel 11 EUF-fördraget. 
71 Stavenow & Sennström (2013), Miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling: juridik och 

praktik, s. 3. 
72 United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
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bland annat med hjälp av hållbar offentlig upphandling.73 Nordiska ministerrådet har 

dock konstaterat att offentlig upphandling inte enbart utgör ett verktyg i omställningen 

till en hållbar konsumtion och produktion, utan även är effektivt i förverkligandet av 

samtliga 17 huvudmål i Agenda 2030.74 

Genom att kombinera krav på sociala hänsyn med krav på miljöhänsyn kan offentlig 

upphandling användas som ett verktyg för att fullgöra så väl nationella samhällspolitiska 

mål som EU-interna mål och andra internationella åtaganden, såsom FN:s mål för hållbar 

utveckling.75 

3.3 Definitionen av sociala och arbetsrättsliga hänsyn i offentlig 
upphandling 

Genom att ställa krav på sociala och arbetsrättsliga hänsyn kan upphandlande 

myndigheter kombinera en effektiv användning av offentliga medel med politiska 

målsättningar om socialt och etiskt ansvarsfull handel.76 Det mest grundläggande syftet 

med en socialt ansvarsfull offentlig upphandling är att säkerställa ett fullgörande av de 

skyldigheter som finns på det sociala området. I upphandlingsdirektiven kommer detta 

till uttryck genom uppmaningen att EU:s medlemsstater ska vidta lämpliga åtgärder för 

att säkerställa att ekonomiska aktörer vid fullgörandet av offentligt upphandlade kontrakt 

iakttar tillämpliga miljö-, social-, och arbetsrättsliga skyldigheter som följer av bland 

annat unionsrätten och nationell rätt.77  

Vad som avses med sociala hänsyn i offentlig upphandling är inte helt tydligt. Socialt 

ansvarsfull upphandling har i vid bemärkelse definierats av EU-kommissionen som 

upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera sociala aspekter, så som rättvisa 

anställningsmöjligheter, anständiga arbetsvillkor, säkerställa efterlevnaden av sociala och 

arbetsrelaterade rättigheter, social integration, respekt för de mänskliga rättigheterna och 

 
73 Globala målen, Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion, se särskilt delmål 7.  
74 Nordiskt samarbete (2021), Hållbar offentlig upphandling effektivt sätt att nå globala mål. 
75 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 17. 
76 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 5. 
77 Artikel 18.2 LOU-direktivet.  
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etisk handel.78 Anständiga arbetsvillkor handlar bland annat om att säkerställa en rättvis 

lön för utfört arbete, säkerhet på arbetsplatsen, socialt skydd, likabehandling av och lika 

möjligheter för kvinnor och män.79 Säkerställandet av efterlevnaden av sociala och 

arbetsrelaterade rättigheter handlar om att säkerställa att leverantörerna bland annat 

efterlever ILO:s kärnkonventioner.80 Med etisk handel avses ansvar för frågor inom 

leverantörskedjorna, det vill säga under vilka förhållanden det som upphandlas 

produceras.81 Inom begreppet sociala hänsyn kan med andra ord ett brett spektrum av 

intressen av social karaktär inrymmas, vilka i viss mån även är överlappande.  

Tidigare ansågs arbetsrättsliga hänsyn utgöra en del av begreppet sociala hänsyn. Vid 

införandet av det nya LOU-direktivet kom dock arbetsrättslig hänsyn att brytas ut som en 

separat del och har numera ett särskilt utrymme i så väl LOU-direktivet som i LOU.82 

Syftet med att bryta ut arbetsrättsliga hänsyn ur det övergripande sociala begreppet torde 

ha varit att särskilt framhålla både möjligheten och vikten av att beakta arbetsrättsliga 

hänsyn.83 Gränsdragningen mellan vad som utgör sociala och arbetsrättsliga hänsyn 

upplevs dock fortfarande som snäv och svårdefinierad. Genom att kräva att leverantören 

ska beakta arbetsrättsliga hänsyn är syftet att den upphandlande myndigheten ska 

förhindra att offentliga medel användas på ett sätt som bidrar till att arbetstagare som 

utför arbete i inom ramen för ett offentligt kontrakt gör detta under oskäliga 

arbetsförhållanden samt till att säkerställa att leverantörer inte konkurrerar med 

undermåliga anställningsvillkor.84 

 
78 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 6 ff. 
79 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s.7. 
80 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s.7. 
81 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s.8. 
82 Se artikel 18.2 LOU-direktivet och 4 kap. 3 § LOU.  
83 Se bland annat Upphandlingsmyndigheten, Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt 

kollektivavtal, s. 7. 
84 Prop. 2016/17:163 s. 26, 35 och Finansdepartementet (2016), Nationella upphandlingsstrategin, s. 

22. 
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Villkor som syftar till att göra upphandlingen socialt och arbetsrättsligt ansvarsfull 

kallas av Arrowsmith och Kunzlik för horisontella krav.85 Det primära syftet med en 

upphandling är själva anskaffningen, det vill säga att genomföra ett inköp av 

blyertspennor eller av bussar till den lokala kollektivtrafiken, i syfte att tillgodose den 

upphandlande myndighetens behov. Med begreppet horisontella krav menar författarna 

att sociala och arbetsrättsliga villkor fyller ett sekundärt syfte som inte avser 

kontraktsföremålet, utan utgör en (horisontell) målsättning som kan sträcka sig över flera 

olika upphandlingskontrakt och som ofta snarare ger uttryck för en politisk inriktning än 

uppfyller något av den offentliga upphandlingens grundläggande syften.86 Sådana hänsyn 

har även i EU-domstolens rättspraxis kallats för icke-ekonomiska krav.87   

 
85 Arrowsmith & Kunzlik (2009), Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New 

directives and New Directions, s. 10.  
86 Arrowsmith & Kunzlik (2009), Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New 

directives and New Directions, s. 12 ff. 
87 EU-domstolens dom i mål C-513/99, Concordia Bus, p. 36. 
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4 Sociala och arbetsrättsliga hänsyn i 
upphandlingens olika skeden 

4.1 Gällande rätt 
Upphandlingslagstiftningen innehåller ett flertal bestämmelser om hur en upphandlande 

myndighet kan utforma en ansvarsfull upphandling avseende miljö-, sociala och 

arbetsrättsliga hänsyn. Den centrala möjligheten att beakta samhälleliga mål i offentlig 

upphandling framgår av 4 kap. 3 § LOU. Beaktandet utgör dock inte någon generell 

skyldighet utan är endast formulerad som en möjlighet att ställa sådana krav om 

upphandlingens art motiverar detta. Torts att bestämmelsens ändamål är att framhålla 

vikten av att upphandlande myndigheter beaktar samhälleliga intressen vid offentliga 

inköp bygger möjligheten i stor utsträckning på frivillighet från de upphandlande 

myndigheternas sida, både om och i sådant fall hur sådana hänsyn ska tas.88 Möjligheten 

att ta hänsyn till samhälleliga syften begränsas dock av att upphandlingen alltid måste 

vara utformad i enlighet med de grundläggande upphandlingsprinciperna enligt 4 kap. 1 

§ LOU.89 

Bakgrunden till regeln i 4 kap. 3 § LOU finns i artikel 18.2 LOU-direktivet, som utgör 

en allmän målsättningsbestämmelse om att vidta lämpliga åtgärder för iakttagande av 

miljö-, sociala och arbetsrättsliga skyldigheter vid offentlig upphandling. Bestämmelsen 

i LOU saknar således direkt motsvarighet i direktivet, även om vikten av miljö- och 

sociala hänsyn i offentlig upphandling tydligt framhålls också genom direktiv-

bestämmelsen. EU:s medlemsstater är nämligen inte förhindrade att föreskriva hårdare 

krav som går utöver vad LOU-direktivet medger eller från att till och med ställa 

obligatoriska krav. Bestämmelsen om miljö- och sociala hänsyn i svensk rätt är idag inte 

rättsligt bindande för en upphandlande myndighet. Den 28 oktober 2021 publicerade 

regeringen dock en promemoria i vilken regeringen föreslår ett införande av en skyldighet 

för upphandlande myndigheter att alltid beakta miljön samt sociala och arbetsrättsliga 

 
88 Ds 2021:31 s. 17. 
89 Se bland annat RÅ 2010 ref. 78 och EU-domstolens dom i mål C-513/99, Concordia Bus, p. 63. 
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aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte.90 Huruvida förslaget 

kommer att genomföras samt vilken exakt formulering bestämmelsen i sådant fall får 

återstår att se. Redan idag föreligger dock en obligatorisk skyldighet för den 

upphandlande myndighet att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor för kontraktets 

genomförande när det anses behövligt.91  

Att det såväl finns en stark ambition att nyttja offentlig upphandling för olika 

prioriterade samhällspolitiska mål som en praktisk möjlighet till detta är tydligt. Nedan 

kommer fyra grundläggande sätt att beakta sociala och arbetsrättsliga hänsyn att utredas; 

som krav på leverantören, som krav på upphandlingsföremålet, som tilldelningskriterier 

och som särskilda villkor för kontraktets fullgörande. Bestämmelserna är både detaljerade 

och omfattande, varför endast en översiktlig redogörelse kommer att göras. 

4.2 Sociala krav på leverantören 
4.2.1 Inledning 
När en leverantör har lämnat anbud i en offentlig upphandling görs normalt en prövning 

av denne i två steg. För det första görs en prövning av om leverantören ska uteslutas från 

att delta i upphandlingen och för det andra görs en leverantörskvalificering. Syftet med 

prövningen av leverantören är att avgöra huruvida leverantören är lämplig att genomföra 

kontraktet samt om denne har tillräckliga resurser och tillräcklig kapacitet för att klara av 

att tillgodose den upphandlande myndighetens behov.92 

4.2.2 Uteslutning av leverantörer  
En leverantör kan under vissa omständigheter bedömas som olämplig och bör därför inte 

vinna ett offentligt kontrakt. Leverantören kan i sådana situationer uteslutas från att delta 

i en offentlig upphandling. Bestämmelser som innebär att en upphandlande myndighet i 

vissa fall ska och i andra fall får utesluta en leverantör finns i 13 kap. LOU.93 Den 

upphandlande myndigheten är skyldig att utesluta en leverantör om myndigheten genom 

kontroll eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen 

 
90 Ds 2021:31. 
91 Se 17 kap. 2 och 4 §§ LOU. Se vidare avsnitt 4.6. 
92 Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 143. 
93 Bestämmelserna genomför artikel 57 LOU-direktivet. 
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dom blivit dömd för vissa brott.94 En upphandlande myndighet har även möjlighet att i 

upphandlingsdokumenten ange att ytterligare missförhållanden kopplade till 

verksamheten ska utgöra grund för uteslutning från deltagande.95 Gemensamt för 

uteslutningsgrunderna är att de tar sikte på leverantörens allmänna förmåga att genomföra 

kontraktet på ett för den upphandlande myndigheten tillfredsställande sätt.  

Det är möjligt att tillämpa bestämmelserna om uteslutning av leverantörer i syfte att 

uppnå en socialt ansvarsfull upphandling. En leverantör kan exempelvis uteslutas på 

grund av tidigare brott i yrkesutövningen om brottet i fråga inbegriper kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna, exempelvis barnarbete eller andra former av människohandel.96 

Också att en leverantör har åsidosatt sina sociala eller arbetsrättsliga skyldigheter kan 

utgöra grund för uteslutning som kan kopplas till ansvarsfulla leverantörskedjor, liksom 

att myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i 

yrkesutövningen som medför att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas.97 Vid 

åsidosättande av sociala och arbetsrättsliga skyldigheter räcker det att de särskilda 

bestämmelserna som är tillämpliga på det aktuella området har åsidosatts.98 Den 

upphandlande myndigheten behöver således inte i upphandlingsdokumenten redogöra för 

samtliga bestämmelser som kan vara aktuella. I fråga om att leverantörens redbarhet kan 

ifrågasättas på grund av allvarligt fel i yrkesverksamheten kan fel med hänsyn till sociala 

frågor avses, trots att detta inte uttryckligen framgår av bestämmelsen.99 För att de 

fakultativa uteslutningssituationerna ska utgöra skäl för uteslutning är det tillräckligt att 

den upphandlande myndigheten kan visa att leverantören åsidosatt sina skyldigheter.100 

Det krävs således inte någon dom från domstol. 

 
94 Se 13 kap. 1–2 §§ LOU. I fråga om människohandel se artikel 57.1 första stycket LOU-direktivet 
som hänvisar till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om 
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/629/RIF. 
95 Se 13 kap. 3 § LOU. 
96 Se 13 kap. 1 § 6 LOU. Jmfr artikel 57.1.f LOU-direktivet. 
97 Se 13 kap. 3 § 1 och 3 LOU. 
98 Prop. 2015/16:195 s. 1086. 
99 Prop. 2009/10:180 s. 269. 
100 HFD 2013 ref. 61, den upphandlande myndigheten ska göra sannolikt att det finns förutsättningar 

för uteslutning. 
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Möjligheten att med hjälp av uteslutningsbestämmelserna undvika leverantörer som 

brustit i respekten för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter framstår som 

såväl otydliga i hur de ska tillämpas av den upphandlande myndigheten, som i viss mån 

även ineffektiva. För det första krävs, för att utesluta en leverantör som blivit dömd för 

något av de uppräknade brotten i 13 kap. 1 § LOU, att det är en fysisk person som innehar 

en ledande position i företaget eller på annat sätt har rätt att företräda företaget som har 

dömts för brottsligheten, eftersom leverantören i sig inte är ett straffrättsligt subjekt.101 

För det andra synes det oklart vilka omständigheter som kan ligga till grund för en 

uteslutning med anledning av ett allvarligt fel i yrkesutövningen enligt 13 kap. 3 § 3 LOU. 

EU-domstolen har konstaterat att begreppet ”allvarligt fel i yrkesutövningen” omfattar 

alla felaktiga ageranden som inverkar negativt på leverantörens trovärdighet i 

professionellt avseende samt att en bedömning måste göras i varje enskilt fall mot 

bakgrund av proportionalitetsprincipen.102 Som exempel på sådana allvarliga fel kan 

nämnas att leverantören ställt ut osanna fakturor103 eller gjort sig skyldig till en 

omfattande och upprepad överdebitering.104 Däremot står det inte klar huruvida 

uteslutning kan bli aktuellt exempelvis om en leverantör har vetskap om att dennes varor 

producerats utan hänsyn till ILO:s kärnkonventioner längre ner i leverantörskedjan, med 

hänsyn till att denne då begår ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Detta är en fråga som 

såvitt jag vet ännu inte prövats i domstol. Troligt är dock att ett handlande i strid med 

etiska regler för leverantörens verksamhet, exempelvis i strid med ILO:s 

kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer eller företagets uppförandekod borde kunna utgöra 

ett allvarligt fel i yrkesutövningen.105 För det tredje är varken de obligatoriska eller 

frivilliga uteslutningsgrunderna uttömmande i förhållande till de potentiella 

människorättskränkningarna som kan förekomma i samband med det offentliga inköpet. 

Med andra ord är det inte klart hur en upphandlande myndigheten ska behandla en 

 
101 Se prop. 2015/16:195 s. 729 f. avseende vilken anknytning en fysisk person måste ha till 

leverantören för att förhållanden hänförliga till den fysiska personens lämplighet ska kunna 
beaktas. 

102 EU-domstolens dom i mål C-465/11, Forposta, p. 27 och mål C-171/15, Connexxion Taxi 
Services, p. 32. 

103 HFD 2013 ref. 61 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4809-11.  
104 Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 982-13. 
105 Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 638 och 

Pedersens m.fl. (2016), CSR i offentlig upphandling, s. 25 f. 
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leverantör som gjort sig skyldig till andra människorättskränkningar än just 

människohandel eller barnarbete. 

Eftersom skyldigheten att utesluta en leverantör endast uppkommer om den 

upphandlande myndigheten får kännedom om ett brott bör den upphandlande 

myndigheten uppmana samtliga anbudsgivare att bekräfta i anbudet att de varken 

omfattas av något obligatoriska uteslutningsgrunderna eller de fakultativa 

uteslutningsgrunderna om sådana tillämpas.106 Det är även möjligt att i själva avtalet inta 

uteslutningsgrunderna som hävningsgrunder, vilket innebär att om leverantören under 

kontraktets löptid gör sig skyldig till någon av grunderna har den upphandlande 

myndigheten rätt att häva avtalet.  

4.2.3 Kvalificering av leverantörer 
Medan uteslutningsgrunderna syftar till att uppmärksamma den upphandlande 

myndigheten på negativa faktorer hos en leverantör, kan kvalificeringskraven hjälpa till 

att identifiera de leverantörer som är bäst lämpade att tillhandahålla det aktuella 

kontraktet.107 Kvalificeringskraven utgör nämligen en lägstanivå som leverantören måste 

uppfylla för att fortsätta delta i upphandlingen. Detta ska dock inte tolkas som att den 

upphandlande myndigheten får göra en relativ bedömning av leverantörens 

prestationsförmåga i syfte att identifiera den leverantör som bäst uppfyller kraven, utan 

kvalificeringskraven ska enbart tillämpas för att säkerställa att de leverantörer som lämnat 

anbud har tillräcklig förmåga att leverera de varor som upphandlingen avser.108 I 

praktiken innebär detta att ett kvalificeringskrav endast kan vara uppfyllt eller inte 

uppfyllt alls av en leverantör. Eftersom risken för uteblivna eller försenade leveranser är 

stor om det i ett senare skede skulle visa sig att leverantören saknar behörighet eller 

tillräcklig kunskap för att leverera det som offererats är detta en fråga av central betydelse 

för den upphandlande myndigheten.  

 
106 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 48. 
107 Prop. 2015/16:195, s. 751 f. Se även Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull 

upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 49. 
108 Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 148 och Forsberg (2019), Upphalning enligt LOU, 

LUF, LUK, FUFS och LOV, s. 251. 
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Enligt 14 kap. 1 § LOU109 får kvalificeringskraven endast avse leverantörens 

behörighet att utöva viss yrkesverksamhet, leverantörens ekonomiska och finansiella 

ställning samt leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Vad 

kvalificeringskraven mer specifikt får avse begränsas dock av paragrafens andra stycke, 

enligt vilken samtliga ställda kvalificeringskrav måste ha anknytning till det som ska 

upphandlas samt stå i rimlig proportion till detta. I enlighet med öppenhetsprincipen och 

för att tillgodose en förutsebar upphandling måste den upphandlande myndigheten redan 

i upphandlingsdokumenten ange vilka särskilda krav på kapacitet som kommer att krävas 

av leverantörerna för att de ska få delta i upphandlingsförfarandet. Vidare är den 

upphandlande myndigheten skyldig att utesluta en leverantör från fortsatt deltagande i 

upphandlingsprocessen om leverantören inte uppfyller ställda kvalificeringskrav. Att 

tillåta en leverantör som inte uppfyller kvalificeringskraven att fortsätta delta skulle 

nämligen strida mot likabehandlingsprincipen.110 Kvalificeringsprövningen av en 

leverantör måste dessutom alltid ske genom en individuell prövning.111 

Någon uttrycklig bestämmelse som medger en möjlighet att ställa krav på sociala 

hänsyn i kvalificeringsskedet finns varken i LOU eller den bakomliggande 

direktivbestämmelsen. Ett kvalificeringskrav avseende leverantörens tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet som innebär att leverantören ska bedriva sin verksamhet i enlighet 

med en standard för hantering och övervakning av arbetsvillkoren i leverantörskedjan är 

dock relativt vanligt och bör vara tillåtet.112 Syftet med ett sådant krav är att säkerställa 

en socialt ansvarsfull handel genom att det av systemet framgår huruvida leverantören 

kontrollerar att de offererade varorna är producerade i enlighet med exempelvis ILO:s 

kärnkonventioner. 

Viktigt att poängtera är  att ett krav på övervakning och hantering av leverantörskedjan 

eller riskbedömning av verksamheten inte får inte gå utöver omfattningen av det 

offentliga inköpet, med hänsyn till att samtliga kvalificeringskrav måste ha anknytning 

 
109 Bestämmelsen genomför artikel 58 LOU-direktivet. Notera att i direktivet används begreppet 

urvalskriterier i stället för kvalificeringskrav.  
110 Prop. 2015/16:195 s. 753. 
111 RÅ 2005 ref. 47. 
112 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 49 ff. Se även Stavenow & Sennström (2013), Miljö och sociala 
hänsyn i offentlig upphandling: juridik och praktik, s. 90. 
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till kontraktsföremålet samt vara proportionerliga i förhållande till det samma.113 Med 

andra ord får ett krav på insyn i leverantörskedjan inte avse hela leverantörens 

verksamhet, om verksamheten även inbegriper annat än just det som upphandlas i det 

aktuella kontraktet. 

4.3 Sociala krav på upphandlingsföremålet 
Det är inte bara leverantören som lämnar anbud i en offentlig upphandling som måste 

uppfylla ställda krav på sociala hänsyn. En upphandlande myndighet som har för avsikt 

att göra en anskaffning genom offentlig upphandling ska beskriva föremålet för 

upphandlingen och dess egenskaper genom att utforma tekniska specifikationer. De 

tekniska specifikationerna ska tydligt och detaljerat beskriva upphandlingsföremålet för 

att potentiella leverantörer ska kunna tillgodose myndighetens behov.114 Syftet med att 

använda tekniska specifikationer är alltså att möjliggöra för samtliga potentiella 

leverantörer att förstå vad det är den upphandlande myndigheten efterfrågar och på så vis 

skapa förutsättningar för leverantörerna att delta på lika villkor, oavsett leverantörens 

härkomst.115 För att leverantören ska få sitt anbud beaktat krävs således även att 

leverantören kan visa att dennes anbud lever upp till de krav som den upphandlande 

myndigheten har ställt på upphandlingsföremålet.116 Ett anbud som inte uppfyller de 

tekniska specifikationerna ska förkastas. 

Bestämmelser om tekniska specifikationer finns i 9 kap. LOU.117 Tekniska 

specifikationer kan ställas som prestanda- eller funktionskrav, som vissa standarder och 

bedömningar eller som en kombination av dessa.118  Den upphandlande myndigheten har 

ett relativt stort utrymme att fritt formulera kraven på vad som ska upphandlas, förutsatt 

 
113 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 49. 
114 Bergman, m.fl. (2011), Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris, s. 80. 
115 Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 503 f och 

Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 125. 
116 EU-domstolens dom i mål C-561/12, Nordecon, p. 37. Se även Europeiska kommissionen 

(2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig 
upphandling, s. 43 

117 Bestämmelserna genomför artikel 42 LOU-direktivet. 
118 Se 9 kap. 3–5 §§ LOU.  
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att de är förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna.119 Detta innebär att kraven 

alltid måste anges i upphandlingsdokumenten och vara formulerade så att föremålet för 

upphandlingen klart och tydligt framgår. Genom att ställa tekniska specifikationer är det 

förhållandevis enkelt för den upphandlande myndigheten att begränsa antalet leverantörer 

som kan uppfylla kraven, vilket innebär att kraven lätt riskerar att få en 

konkurrensbegränsande effekt. Det är därför viktigt att den upphandlande myndigheten 

endast ställer krav som speglar den upphandlande myndighetens verkliga behov, inte 

ställer mer långtgående krav än nödvändigt samt redogör för avsikten med de krav som 

har ställts.120 De angivna egenskaperna måste även ha anknytning till det som ska 

anskaffas genom upphandlingen.121  

Det ansågs tidigare problematiskt att ange krav på sociala hänsyn som tekniska 

specifikationer.122 Sociala hänsyn ansågs nämligen främst te sig som krav av 

organisatorisk natur, snarare än krav som kan hänföras till upphandlingsföremålets 

egenskaper. Den tidigare bedömningen grundar sig dock på bestämmelsen om tekniska 

specifikationer enligt 2004-års upphandlingsdirektiv.123 Numera framgår det av artikel 

42.1 LOU-direktivet att tekniska specifikationer som angivits för att beskriva 

upphandlingsföremålets egenskaper även får avse den specifika processen eller metoden 

för att producera eller tillhandahålla de berörda varorna eller en specifik process som 

avser ett annat skede i deras livscykel, även då sådana faktorer inte utgör en del av dem. 

Även om LOU-direktivet inte uttryckligen nämner en möjlighet att utforma tekniska 

specifikationer i syfte att beakta sociala hänsyn synes detta ha varit syftet med 

bestämmelsens nya utformning. Någon prövning i domstol av frågan i vilken utsträckning 

det är möjligt att använda i de tekniska specifikationerna för sociala hänsyn, mot 

 
119 EU-domstolens dom i mål C-413/17, Roche Lietuva, p. 27 och RÅ 2010 ref. 78. 
120 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 43 f. 
121 Se 9 kap. 1 § tredje stycket LOU. 
122 Se EU-domstolens dom i mål C-368/10, Max Havelaar, p. 74–75. Domstolen ansåg att eftersom 

krav på etisk handel och sunda arbetsvillkor (det vill säga sociala hänsyn) inte påverkar en varas 
egenskaper bör de med fördel ställas som krav på leverantören eller som särskilda kontraktsvillkor, 
snarare än som krav på upphandlingsföremålet. Se även Stavenow & Sennström (2013), Miljö och 
sociala hänsyn i offentlig upphandling: juridik och praktik, s. 93 och Rosén Andersson (2020), 
Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 775. 

123 Se artikel 23 Europarådet och parlamentets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
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bakgrund av lydelsen i det nuvarande direktivet, har dock inte förekommit varför 

rättsläget ännu får anses något oklart. 

4.4 Sociala hänsyn som tilldelningskriterium 
En upphandlande myndighet ska tilldela ett offentligt kontrakt till den leverantör vars 

anbud bäst motsvarar myndighetens behov och som enligt 16 kap. 1 § LOU är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Enligt bestämmelsens andra stycke kan 

tre olika utvärderingsgrunder tillämpas för att avgöra vilket anbud som är det ekonomisk 

mest fördelaktiga: bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. Vilken 

grund för utvärdering av anbud som den upphandlande myndigheten avser att tillämpa 

ska anges i något av upphandlingsdokumenten.  

När en upphandlande myndighet väljer att utvärdera anbud på grunden bästa 

förhållande mellan pris och kvalitet ska myndigheten bedöma anbudet utifrån uppställda 

kriterier som bedömts ge anbudet mervärde.124 Dessa så kallade tilldelningskriterier, 

ibland kallade utvärderingskriterier, ska som huvudregel viktas inbördes samt anges på 

ett utförligt och tydligt sätt i upphandlingsdokumenten. I direktivet finns en 

exemplifierande lista på tilldelningskriterier.125 Eftersom listan inte är uttömmande kan 

även andra tilldelningskriterier formuleras. 

Huruvida det är möjligt att ange horisontella krav, så som sociala hänsyn, som 

tilldelningskriterier har vid ett flertal tillfällen varit föremål för EU-domstolens prövning. 

I målet Concordia Bus126 skulle vissa kriterier beaktas vid anbudsutvärderingen, bland 

annat leverantörens kvalitets- och miljösystem där tilläggspoäng kunde delas ut för 

användandet av bussar med låga kväveoxidutsläpp och låg bullernivå. EU-domstolen 

uttalade att ”faktorer som inte är av rent ekonomisk art kan påverka ett anbuds värde för 

den upphandlande myndigheten”127, och fastslog där med att även icke-ekonomiska 

tilldelningskriterier kan vara tillåtet. I målet EVN Wienstrom128 kom EU-domstolen till 

 
124 Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 722 och 

Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 159. 
125 Se artikel 67.2 LOU-direktivet. 
126 EU-domstolens dom i mål C-513/99, Concordia Bus. 
127 EU-domstolens dom i mål C-513/99, Concordia Bus, p. 55. 
128 EU-domstolens dom i mål C-448/01, EVN Wienstrom. 
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en likartad slutsats. Som tilldelningskriterium hade den upphandlande myndigheten 

angivit att leverantören, så långt det var tekniskt möjligt, skulle leverera el från förnybara 

energikällor. EU-domstolen uttalade, mot bakgrund av domen i Concordia Bus-målet, att 

det var möjligt att uppställa tilldelningskriterier som gav mervärde åt el som producerats 

med förnybara energikällor.129 Även om kriterierna i de båda målen avsåg miljökriterier 

begränsades inte möjligheten att ställa horisontella kriterier till just miljöhänsyn. I Max 

Havelaar-målet130 prövade EU-domstolen tillåtligheten av kriterier avseende sociala 

hänsyn. I upphandlingen skulle mervärde ges de anbud som offererade kaffe och te 

försedda med viss märkning för etisk och rättvis handel. Domstolen konstaterade att det 

i praxis fastställts att ett tilldelningskriterium inte behöver avse en varas egenskaper som 

sådana och att det därför inte borde finnas några principiella hinder mot att tillämpa 

tilldelningskriterier som innebär att en vara ska komma från rättvis handel.131 

EU-domstolens slutsatser avseende sociala hänsyn som tilldelningskriterier i Max 

Havelaar har sedan domen meddelades kodifierats i nuvarande LOU-direktivet. En 

upphandlande myndighet tillåts numera uttryckligen att inkludera sociala hänsyn i 

tilldelningskriterierna, under förutsättning att sådana kriterier är förenliga med de 

upphandlingsrättsliga principerna samt har anknytning till föremålet för 

upphandlingen.132 Som exempel på socialt tilldelningskriterium kan nämnas att den 

upphandlande myndigheten tilldelar extra poäng till leverantörer som kan tillhandahålla 

tredjepartscertifieringar för etiskt och socialt ansvarsfull anskaffning av produkter som 

ska tillhandahållas inom ramen för kontraktet.133 Nämnas ska dock att för att det ska vara 

tillåtet att kräva särskilda sociala märkningar i upphandlingen måste märkningen uppfylla 

vissa kriterier enligt artikel 43.1 LOU-direktivet, bland annat att märkningen endast avser 

kriterier som har anknytning till kontraktsföremålet samt är tillgänglig för samtliga 

berörda parter. För att på ett ändamålsenligt och öppet sätt använda sig av sociala 

tilldelningskriterier är det även viktigt att den upphandlande myndigheten överväger hur 

 
129 EU-domstolens dom i mål C-448/01, EVN Wienstrom, p. 33–34. 
130 EU-domstolens dom i mål C-368/10, Max Havelaar.  
131 EU-domstolens dom i mål C-368/10, Max Havelaar, p. 91. 
132 Se artikel 67.2 LOU-direktivet. Direktivbestämmelsen har genomförts i 16 kap. 2 § LOU.  
133 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 52. 
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ställda tilldelningskriterier ska viktas inbördes. Om den aktuella anskaffningen inbegriper 

särskilt stora risker för kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller arbetstagares 

rättigheter kan det därför vara angeläget att tillämpa sociala tilldelningskriterier med hög 

viktning.134 

4.5 Sociala hänsyn som särskilda kontraktsvillkor 
Av redogörelsen ovan framgår att samtliga leverantörer måste uppfylla kraven på 

leverantören och de tekniska specifikationerna för att få sitt anbud beaktat i 

upphandlingen samt att det är tilldelningskriterierna som ligger till grund för den 

jämförande utvärderingen som den upphandlande myndigheten ska genomföra. Särskilda 

kontraktsvillkor, även kallade villkor för fullgörandet av kontraktet, påverkar varken 

bedömningen av en leverantörens förmåga eller dess anbud, utan beskriver hur den 

upphandlande myndigheten vill att kontraktet ska genomföras under kontraktstiden.135 

Att formulera särskilda kontraktsvillkor är dock en frivillig åtgärd som den upphandlande 

myndigheten kan vidta och alltså inte ett obligatorium.136 

De särskilda kontraktsvillkoren får uttryckligen omfatta sociala och 

arbetsrättsrelaterad hänsyn, under förutsättning att de har anknytning till det som ska 

upphandlas, att villkoren anges i upphandlingsdokumenten samt att de i övrigt är förenliga 

med de upphandlingsrättsliga principerna.137 Villkor för fullgörande av kontraktet som 

omfattar sociala hänsyn kan bland annat syfta till efterlevnad av ILO:s 

kärnkonventioner.138  

Den upphandlande myndigheten har stora möjligheter att fritt formulera villkor för hur 

kontraktet ska fullgöras.139 Att ta sociala hänsyn genom särskilda villkor för kontraktets 

fullgörande har i flera sammanhang ansetts vara mest lämpligt tillvägagångssättet för att 

 
134 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 52. 
135 Prop. 2015/16:195 s. 800 f. 
136 Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 769. 
137 Se 17 kap. 1 § LOU. Bestämmelsen genomför artikel 70 LOU-direktivet. 
138 Se beaktandeskäl (98) LOU-direktivet.  
139 Prop. 2015/16:195 s. 1117. 
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uppnå en ansvarsfull upphandling.140 Genom att tillämpa särskilda kontraktsvillkor för 

sociala hänsyn behöver leverantören inte uppfylla villkoren när anbudet inges, utan det 

räcker att villkoren uppfylls vid den tidpunkt som den upphandlande myndigheten angivit 

i upphandlingsdokumenten.141 På detta vis möjliggörs för fler potentiella leverantörer att 

delta i upphandlingen vilket är gynnsamt för konkurrensen. Leverantören bör dock 

bekräfta i sitt anbud att den accepterar villkoren samt den kan uppfylla villkoren under 

kontraktets löptid. En leverantör som inte bekräftat att den kan eller vill leva upp till 

villkoren vid kontraktets fullgörande ska få sitt anbud förkastat.142 Ytterligare en positiv 

aspekt är att det är möjligt att koppla påföljder, sanktioner eller bonusar till 

kontraktsvillkoren som ett ytterligare incitament för att förmå leverantören att faktiskt 

fullgöra de villkor som den åtagit sig att genomföra.143  

4.6 Arbetsrättsliga hänsyn som särskilda kontraktsvillkor 
Sedan den 1 juni 2017 föreligger en skyldighet för upphandlande myndigheter att kräva 

att den leverantör som tilldelats kontraktet ska fullgöra kontraktet enligt särskilda 

arbetsrättsliga villkor, om det bedöms vara behövligt.144 Möjligheten för upphandlande 

myndigheter att ställa arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar fanns även innan 2017, 

trots att det då inte förelåg någon skyldighet för myndigheten att göra det. Syftet med 

arbetsrättsliga hänsyn i en offentlig upphandling är att säkerställa att arbetstagarnas 

sociala trygghet inte äventyras vid utförandet av det offentliga kontraktet samt att 

upphandlingen inte konkurrensutsätts på bekostnad av skäliga arbetsvillkor.145 Genom 

bestämmelsen är alltså syftet att uttryckligen kräva att den som producerar det som 

upphandlingen avser gör detta under skäliga arbetsförhållanden. Vid tillämpning av 

särskilda arbetsrättsliga villkor, liksom vid tillämpning av allmänna villkor för 

 
140 Se bland annat EU-domstolens dom i mål C-368/10, Max Havelaar, p. 74–75. Se även Rosén 

Andersson, m.fl. (2020), Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 770,  
141 Prop. 2015/16:195 s. 1118. Se även Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lagen om offentlig 

upphandling – En kommentar, s. 769 och Pedersen (2019), Upphandlingens grunder, s. 186. 
142 Prop. 2015/16:195 s. 1118. Se även Piper (2016), Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i 

offentlig upphandling, s. 341. 
143 Andersson Rosén, m.fl. (2020), s. 770.  
144 Se 17 kap. 2 och 4 §§ LOU. Bestämmelserna saknar direkt motsvarighet i LOU-direktivet, men 

motiveras av beaktandeskäl (37) och (39) samt genomför indirekt artikel 18.2. 
145 Se avsnitt 3.3. 
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kontraktets fullgörande, behöver villkoren inte vara uppfyllda när leverantören lämnar sitt 

anbud i upphandlingen, utan det är tillräckligt att de är uppfyllda först när kontraktet 

utförs.146 

När arbetet som utförs inom ramen ett offentligt kontrakt sker där svensk rätt är 

tillämplig ska de arbetsrättsliga kontraktsvillkoren avse lön, semester och arbetstid.147 

Den offentliga sektorn har dock ett ansvar att säkerställa att de varor som upphandlas med 

offentliga medel har blivit producerade på ett sätt som är förenligt med arbetstagarens 

grundläggande rättigheter oavsett var i världen produktionen förekommer. Eftersom 

uppsatsen behandlar möjligheten att garantera anständiga villkor i de globala 

leverantörskedjorna är det därför särskilt de villkor som ska ställas när svensk arbetsrätt 

inte är tillämplig vid kontraktets fullgörande som är av intresse i sammanhanget. Enligt 

17 kap. 4 § LOU ska särskilda arbetsrättsliga villkor i en sådan situation ställas i enlighet 

med ILO:s kärnkonventioner.  

För att det ska föreligga en skyldighet för en upphandlande myndighet att ställa 

särskilda arbetsrättsliga villkor enligt 17 kap. 4 § krävs att det är behövligt. Vid 

bestämmelsens införande ansågs det nödvändigt att begränsa obligatoriet, trots det 

konstaterade behovet av att säkerställa arbetstagarnas anständiga arbetsvillkor. Ett 

obligatoriskt krav på att vid varje upphandling ställa arbetsrättsliga villkor ansågs 

nämligen vara allt för resurskrävande för både den upphandlande myndigheten som för 

de leverantörer som tilldelas kontraktet för att kunna säkerställa en ändamålsenlig 

uppföljning av de ställda villkoren, särskilt när leverantörskedjorna är långa och 

komplexa.148 Varje upphandlande myndighet ansvarar därför för att inför varje enskild 

upphandling genomföra en behövlighetsbedömning, det vill säga en analys för att 

identifiera indikationer på att kontraktet kommer att genomföras med arbetstagare under  

oskäliga arbetsförhållanden, för att fastställa om det ska vara obligatoriskt att ställa 

särskilda arbetsrättsliga villkor.149 Den upphandlande myndigheten ansvarar även för att 

bedöma vilka bestämmelser i ILO:s konventioner som ska utgöra grunden till de 

arbetsrättsliga villkoren i den enskilda upphandlingen, exempelvis att arbetstagarna inte 

 
146 Statskontoret 2020:24 s. 22. 
147 Se 17 kap. 2 § LOU. 
148 Prop. 2016/17:163 s. 39. 
149 Prop. 2016/17:163 s. 43 och 68 och Statskontoret 2020:24 s. 28 och 45. 
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ska utsättas för tvångsarbete.150 Endast om det på förhand är uppenbart för den 

upphandlande myndigheten att det arbete som ska genomföras enbart kommer att utföras 

i Sverige får det anses obehövligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor för kontraktets 

fullgörande i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. I övrigt behöver indikationen på 

behovet av att ställa arbetsrättsliga villkor inte vara särskilt stark för att bestämmelsen ska 

aktualiseras.151 Att människorättsorganisationer eller media rapporterat om 

missförhållanden i en viss bransch bör därmed utgöra en tillräcklig indikation på att det 

föreligger ett behov av att ställa sådana villkor i upphandlingen. 

Om den upphandlande myndigheten kommer fram till att det inte är behövligt att ställa 

särskilda arbetsrättsliga villkor föreligger inte någon skyldighet att ställa sådana krav. Det 

är däremot ändå möjligt att ställa sådana krav på frivillig basis. Liksom för allmänna 

villkor för kontraktets fullgörande krävs då att kravet har anknytning till föremålet för 

upphandlingen samt att kravet står i rimlig proportion till detta. 

4.7 Gemensamma förutsättningar för sociala och arbetsrättsliga 
hänsyn 

4.7.1 Inledning 
Det föreligger flera likheter mellan de olika sätt som krav på sociala och arbetsrättsliga 

hänsyn kan formuleras på. Generellt krävs att de ska vara förenliga med de 

upphandlingsrättsliga principerna, ha anknytning till föremålet för upphandlingen samt 

vara möjliga att kontrollera och följa upp.152 Trots detta är det av yttersta vikt att den 

upphandlande myndigheten kan särskilja de olika kategorierna av krav och välja rätt krav 

vid rätt tillfälle samt rätt krav för rätt ändamål för att den upphandlande myndigheten inte 

ska riskera att genomföra upphandlingen i strid med lagstiftningen.153 Samtliga 

bestämmelser om krav i upphandlingen ska även läsas gemensamt med  4 kap. 10 § LOU, 

av vilken det följer att en upphandlande myndighet som ska tilldela kontrakt måste 

 
150 Prop. 2016/17:163 s. 39. 
151 Prop. 2016/17:163 s. 39.  
152 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 43 f., 49, 52 och 60. 
153 Se bland annat Kammarrätten i Jönköping mål nr 2850-20, där den upphandlande myndigheten 

sammanblandat kvalificeringskrav och tilldelningskriterier vilket föranledde att upphandlingen fick 
göras om.   
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kontrollera att leverantören inte ska uteslutas från att delta i upphandlingen, att 

leverantören uppfyller ställda kvalificeringskrav samt att leverantörens anbud uppfyller 

de krav och kriterier som angetts i upphandlingdokumenten. Med andra ord måste 

samtliga krav i upphandlingen vara uppfyllda innan kontraktet tilldelas, bortsett från de 

särskilda kontraktsvillkoren som ska uppfyllas under kontraktets gång.  

Nedan kommer de generella förutsättningarna för att ett krav på sociala eller 

arbetsrättsliga hänsyn ska vara tillåtet att kort kommenteras ytterligare. Eftersom det inte 

är möjligt för en upphandlande myndighet att formulera egna uteslutningsgrunder 

föreligger inget behov av att utreda huruvida dessa är förenliga med de 

upphandlingsrättsliga principerna samt har anknytning till föremålet för upphandlingen. 

4.7.2 Förenlighet med de upphandlingsrättsliga principerna  
Att en upphandling i samtliga skeden måste vara förenlig med de grundläggande 

upphandlingsrättsliga principerna framgår av 4 kap. 1 § LOU. När en upphandlande 

myndighets avsikt är att beakta sociala och arbetsrättsliga hänsyn innebär detta framför 

allt att principerna om icke-diskriminering, likabehandling samt proportionalitet måste 

beaktas eftersom det främst är krav formulerade i strid med dessa principer som riskerar 

att begränsa eller snedvrida konkurrensen.  

För att den upphandlande myndigheten ska kunna avgöra vilka åtgärder som är 

lämpliga för att uppnå ett specifikt mål utan att gå utöver vad som är nödvändigt bör 

myndigheten genomföra en riskbedömning av upphandlingen innan den påbörjas.154 

Genom riskbedömningen kan den upphandlande myndigheten fastställa vilka sociala och 

arbetsrättsliga risker som kan kopplas till den aktuella upphandlingen, exempelvis att 

arbetet som ska utföras inom ramen för det offentliga kontraktet riskerar att ske under 

oskäliga arbetsvillkor eller utan respekt för ILO:s kärnkonventioner. Bedömningen ska 

grundas på sannolikheten att den identifierade risken inträffar samt, om den inträffar, hur 

det sociala målet kommer att påverkas av detta.155 

 
154 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 20. 
155 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 20. 
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Vid utformningen av tekniska specifikationer innebär kravet på proportionalitet bland 

annat att den upphandlande myndigheten endast ska inkludera väsentliga krav som 

speglar verkliga behov samt att kraven är rimliga i förhållande till kontraktets värde.156 

Avseende särskilda arbetsrättsliga villkor för kontraktets fullgörande kan den 

upphandlande myndigheten vid en proportionalitetsbedömning exempelvis beakta 

kontraktets längd samt vad den upphandlande myndigheten känner till om de generella 

arbetsförhållandena i den bransch som upphandlingen avser.157 

4.7.3 Anknytning till det som ska anskaffas genom upphandlingen 
Redan av målsättningsbestämmelsen i 4 kap. 3 § LOU framgår att sociala och 

arbetsrättsliga hänsyn ska vara möjliga att beakta om det är motiverat av upphandlingens 

art. För att det ska vara möjligt att beakta andra mål än rent ekonomiska förutsätts genom 

skrivningen att samtliga krav i något avseende har ett naturligt samband till föremålet för 

upphandlingen.158 Kravet på anknytning till det som ska anskaffas kan alltså utgöra 

hinder för vilka krav och kriterier som får ställas i upphandlingen.159 Att ett krav har 

anknytning till den vara, tjänst eller byggentreprenad som det offentliga kontraktet avser 

innebär att kriteriet i något avseende hänför sig till den vara eller tjänst eller till 

byggnadsverket under något skede av livscykeln.160 Med begreppet livscykel avses 

samtliga skeden som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från 

råvaruanskaffning till bortskaffande och tjänstens eller användningens slut.161 

I EVN Wienstrom-målet avsåg den upphandlande myndigheten att tilldela kontrakt till 

den leverantör som kunde leverera el som var producerad med förnybara energikällor. 

Kriteriet avsåg dock inte enbart leveransen av elen som skulle produceras för den 

upphandlande myndighetens räkning, utan även el som leverantören tillhandahöll andra 

kunder. Ett villkor som även omfattar el utöver den upphandlande myndighetens 

 
156 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 43 f. 
157 Prop. 2015/16:195 s. 1118. Se även Piper (2016), Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i 

offentlig upphandling, s. 341. 
158 Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lag om offentlig upphandling – En kommentar, s. 285. 
159 Se 9 kap. 1 § tredje stycket, 14 kap. 1 § andra stycket, 16 kap. 1 § första stycket och 17 kap. 1 § 

andra stycket LOU. Notera att begreppet koppling används enligt LOU-direktivets terminologi, i 
stället för anknytning som används i LOU. 

160 Se 16 kap. 2 § andra stycket LOU. Jmfr. artikel 67.2 LOU-direktivet.  
161 Se 1 kap. 17 § LOU. 
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beräknade konsumtion ansågs dock inte ha samband med kontraktets föremål och kunde 

därför inte tillåtas.162 Genom kravet på anknytning är det även uteslutet att exempelvis 

formulera generella krav på sociala eller arbetsrättsliga hänsyn. Det är alltså inte möjligt 

att kräva att leverantören ska ha en allmän uppförandekod eller företagspolicy som 

omfattar leverantörens verksamhet utöver den del som rör den specifika produktions- 

eller tillhandahållandeprocessen för det som upphandlas.163 Inte heller ett krav på att 

leverantören ska donera en viss procentandel av den årliga vinsten till samhällsnyttiga 

ändamål kan anses ha anknytning till anskaffningen.164 

4.7.4 Möjliga att kontrollera och följa upp 
Upphandlingsregelverken utgör procedurregelverk vars bestämmelser styr förfarandet 

vid upphandlande myndigheters inköp med offentliga medel. Med andra ord är det främst 

själva upphandlingsprocessen som regleras och inte det som sker efter att kontraktet har 

tilldelats. Varken LOU eller det bakomliggande direktivet innehåller därför bestämmelser 

för hur ett offentligt tilldelat kontrakt ska följas upp, eller ens att det ska följas upp. Enligt 

EU-domstolens praxis strider det dock mot principerna om likabehandling och öppenhet 

att ställa krav som inte är möjliga för den upphandlande myndigheten att kontrollera och 

följa upp.165 Även inom doktrinen föreligger en samsyn om att uppföljning är avgörande 

för att krav och kriterier inte ska riskera att bli tandlösa samt för att garantera att offentliga 

medel används på ett resurseffektivt vis.166 Det finns även en risk att oseriösa företag 

gynnas om den upphandlande myndigheten inte genomför någon uppföljning.167 Genom 

att den upphandlande myndigheten godtar en leverantörs försäkran om att ställda villkor 

kommer att efterlevas, utan att sedermera kontrollera detta, riskerar myndigheten att låta 

oseriösa företag konkurrera om offentliga kontrakt på samma villkor som företag som 

 
162 EU-domstolens dom i mål C-448/01, EVN Wienstrom, p. 67–68. 
163 Beaktandeskäl (92) LOU-direktivet och Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull 

upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 49 och 52. 
164 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 60. 
165 EU-domstolens dom i mål C-448/01, EVN Wienstrom, p. 50–51. 
166 Se bland annat Lindahl Tofegaard, s. 163 ff., Stavenow & Sennström (2013), Miljö och sociala 

hänsyn i offentlig upphandling: juridik och praktik, s. 125 ff., Piper (2016), Ny 
upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling, s. 329–342 och Olovsson (2017), 
CSR-krav i offentlig upphandling, s. 179–187. 

167 SOU 2013:12 s. 494 och Statskontoret 2020:24 s. 29. 
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faktiskt tar seriöst på kraven på skäliga rättigheter för arbetstagare i leverantörskedjorna. 

Det kan alltså även finnas ett signalvärde i att den upphandlande myndigheten följer upp 

de ställda kraven. Trots detta är uppföljningen av ställda krav och kriterier i en 

upphandling ett eftersatt område. Resursbrist och kunskapsbrist hos den som ska 

genomföra uppföljningen utgör den främsta orsaken till att uppföljningen uteblir eller 

sker på ett bristfälligt sätt.168 

Vad som händer om en brist upptäcks, exempelvis möjligheten att göra påföljder 

gällande, är en fråga främst av avtalsrättslig natur som inte kommer att behandlas vidare 

inom ramen för uppsatsen. 

  

 
168 SOU 2013:12 s. 494 och Lindahl Toftegaard (2020), Offentlig upphandling: LOU och 

upphandlingsprocessen, s. 126. 
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5 Ansvarsfulla leverantörskedjor 
5.1 Inledning 
Upphandlingslagstiftningen medger för leverantörer att anlita underleverantörer i sitt 

fullgörande av det offentliga kontraktet. Detta är en möjlighet som många leverantörer 

använder sig av, bland annat eftersom det i större utsträckning leder till att även små och 

medelstora företag kan tilldelas offentliga kontrakt.169 Att leverantörer i stor utsträckning 

använder sig av underleverantörer, och att dessa i sin tur använder sig av 

underleverantörer, för att genomföra kontraktet föranleder ett behov av att utreda vilka 

möjligheter en upphandlande myndighet har för att åstadkomma en ansvarsfull offentlig 

upphandling genom hela leverantörskedjan, genom att ställa krav som även gäller längre 

ner i långa och komplexa leverantörskedjor. Eftersom den upphandlande myndigheten 

saknar ett civilrättsligt förhållande gentemot leverantörens underleverantörer är det inte 

möjligt att rikta kraven direkt mot underleverantörerna.170 Istället krävs att den 

upphandlande myndigheten förpliktigar leverantören att ansvara för att kraven även 

efterlevs av dess underleverantörer. 

Att den offentliga upphandlingen bör nyttjas för att komma åt problem med bristande 

mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna, bland annat genom att i större utsträckning 

arbeta med övervakning av och insyn i verksamheten hos underleverantörer och 

underleverantörers underleverantörer, har även lyfts av EU-kommissionen.171 Frågan 

som kommer att utredas nedan är således vilken insyn den upphandlande myndigheten 

kan kräva avseende leverantörskedjan, huruvida särskilda arbetsrättsliga villkor för 

fullgörande av kontrakt är möjliga att ställa för att säkerställa att villkor i enlighet med 

ILO:s kärnkonventioner tillämpas i hela leverantörskedjan samt på vilka andra sätt det 

annars är möjligt att ställa krav på att leverantören ska ansvara för förhållandena hos sina 

underleverantörer. 

 
169 SOU 2014:51 s. 306 f. och Konkurrensverket (2015), Delbetänkandet Upphandling och villkor 

enligt kollektivavtal, s. 11. 
170 Sundstrand (2014), Offentlig upphandling – en introduktion, s. 149. 
171 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 8. 
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5.2 Insyn i leverantörskedjan 
5.2.1 Gällande rätt 
Några omfattande bestämmelser som reglerar i vilken mån en leverantör kan anlita 

underleverantörer för att fullgöra ett kontrakt finns inte. Som utgångspunkt har en 

leverantör rätt att själv välja om, och i så fall vilken eller vilka underleverantörer som 

denne vill anlita. Det finns dock vissa möjligheter för den upphandlande myndigheten att 

hålla uppsikt över eventuella underleverantörer till leverantören, bland annat genom att 

kräva information om dessa. 

17 kap. 6 § LOU innehåller två bestämmelser om leverantörens uppgiftsskyldighet 

avseende dess underleverantörer. Dels får den upphandlande myndigheten begära att 

leverantören lämnar in uppgifter om huruvida, och i så fall till hur stor del, leverantören 

avser att fullgöra kontraktet genom att anlita underleverantörer, dels får den 

upphandlande myndigheten begära in uppgifter om vilka underleverantör som 

leverantören i sådant fall avser anlita. Om den upphandlande myndigheten väljer att 

begära in sådana uppgifter är leverantören skyldig att redovisa uppgifterna för att dess 

anbud inte ska förkastas.172 

Genom att begära in uppgifter om avsedda underleverantörer kan den upphandlande 

myndigheten få en tidig indikation på leverantörens möjlighet att fullgöra kontraktet samt 

huruvida ställda villkor kommer att iakttas vid fullgörandet.173 Att begära in uppgifter om 

vilka underleverantörer som kommer att användas för att utföra kontraktet är även viktigt 

för att den upphandlande myndigheten ska få insyn i leverantörskedjan, eftersom det utan 

grundläggande information om underleverantörerna kan vara mycket svårt att 

genomdriva de krav på sociala hänsyn som har ställts i upphandlingen.174 Sådan insyn är 

även avgörande för att den upphandlande myndigheten i ett senare skede ska kunna följa 

upp att ställda krav efterlevs.   

 
172 Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lag om offentlig upphandling – En kommentar, s. 786 och 

Forsberg (2019), Upphandling enligt LOU, FUL, LUK, LUFS och LOV, s. 288. 
173 SOU 2014:51 s. 309 f. och prop. 2015/16:195 s. 1125. 
174 Europeiska kommissionen (2021), Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala 

hänsyn i offentlig upphandling, s. 66. 
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5.2.2 Begreppet underleverantör enligt 17 kap. 6 § LOU 
Någon begränsning i hur många led den upphandlande myndigheten får begära in 

uppgifter om underleverantörer och sedermera underleverantörer till dessa, det vill säga 

hur långt leverantörens uppgiftsskyldighet sträcker sig, framgår inte av lagen. 

Bestämmelsen har sin bakgrund i artikel 71.2 LOU-direktivet, men inte heller direktivet 

lämnar någon tydlig definition av vem som är underleverantör i upphandlingsrättslig 

mening.  

Med hänsyn till att det nya LOU-direktivet tillkom bland annat i syfte att tydliggöra 

att offentlig upphandling ska kunna användas i syfte att åstadkomma ansvarsfulla och 

hållbara leverantörskedjor är det möjligt att tolka avsikten med bestämmelsen som att 

kravet på uppgiftslämnande även ska omfatta underleverantörers underleverantörer, det 

vil säga även de underleverantörer som befinner sig längre ner i leverantörskedjan och 

som bland annat levererar råvaror, material och komponenter av olika slag. En sådan 

tolkning vinner även stöd mot bakgrund av beaktandeskäl (105) LOU-direktivet, i vilket 

vikten av att även underleverantörer iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga 

skyldigheter när de fullgör kontrakt samt vikten av öppenhet länge ner i leverantörskedjan 

framhålls. 

I delbetänkandet Nya regler om upphandling gjordes dock bedömningen, mot 

bakgrund av direktivets allmänna bestämmelser om fullgörandet av kontrakt och 

proportionalitetsprincipen, att en tolkning av artikel 71.2 LOU-direktivet som innebär att 

även underleverantörers underleverantörer ska omfattas av uppgiftsskyldigheten vore 

orimligt.175 I utredningen ansågs därför endast direkta underleverantörer till den eller de 

leverantörer som har tilldelats kontraktet omfattas.176 Även i propositionen till nya LOU 

gjordes bedömningen att en begränsning är nödvändig, trots att direktivet inte föreskriver 

hur många led av underleverantörer uppgiftsskyldigheten avser.177 Bedömningen av hur 

långt skyldigheten sträcker sig ska främst avgöras med beaktande av 

proportionalitetsprincipen.178 

 
175 SOU 2014:51 s. 312 f. 
176 SOU 2014:51 s. 313. 
177 Prop. 2015/16:195 s. 1126. 
178 Prop. 2015/16:195 s. 1126. 
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Frågan om vem som är underleverantör i upphandlingsrättslig mening avseende 

skyldigheten att lämna uppgifter om dessa har även berörts i ett antal 

kammarrättsavgöranden.179 I samtliga mål har rätten funnit att uppgiftsskyldigheten är 

begränsad och således inte avser hela leverantörskedjan. I två avgöranden kommer 

domstolen till slutsatsen att med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller 

fysisk person som anbudsgivaren avser anlita för att genomföra hela eller del av 

uppdraget.180 I ett avgörande anser rätten att företag vars produkter är direkt hänförliga 

till upphandlingsföremålet och vars leveranser är helt nödvändiga för att 

huvudleverantören ska kunna hålla sin del av avtalet ska omfattas av begreppet 

underleverantör.181 

Sammantaget kan slutsatsen dras att skyldigheten att lämna uppgifter om 

underleverantörer inte bör vara så pass obegränsad att hela underleverantörskedjor, från 

materialutvinning till slutkund, omfattas. En begränsning ska därför göras med beaktande 

av proportionalitetsprincipen. Av praxis följer att en proportionell begränsning torde 

utgöras av att endast de underleverantörer som rent faktiskt bidrar till att genomföra hela 

eller del av uppdraget avses. Detta innebär att de underleverantörer som troligen är 

viktigast och även mest intressanta att kontrollera ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, 

nämligen de underleverantörer som utvinner och producerar material och komponenter 

till den vara som upphandlats, inte behöver omnämnas i en leverantörs anbud. Detta 

innebär i sin tur att den upphandlande myndigheten saknar viktig insyn om hur dessa 

underleverantörers verksamheter bedrivs samt under vilka arbetsförhållanden 

underleverantörens arbetstagare utför arbetet. 

 
179 Se Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 567-14, Kammarrätten i Stockholms dom i mål 

6123-14, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3150-14, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 
5-15 och Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 2478-15. 

180 Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3150-14 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 
6123-14. 

181 Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 5-15.  
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5.3 Arbetsrättsliga villkor i förhållande till leverantörens 
underleverantörer 

5.3.1 Gällande rätt 
Om den upphandlande myndigheten har ansett det behövligt att kräva att leverantören 

fullgör kontraktet i enlighet med särskilda arbetsrättsliga villkor, enligt 17 kap. 2 och 4 

§§ LOU, måste myndigheten enligt bestämmelsernas andra stycke kräva att leverantören 

också säkerställer att de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra 

kontraktet uppfyller villkoren. 

5.3.2 Begreppet underleverantör enligt 17 kap. 4 § andra stycket LOU 
Till skillnad från bestämmelsen om leverantörens uppgiftsskyldighet framgår i detta 

sammanhang redan av bestämmelsens ordalydelse en viss begränsning av vilka 

underleverantörer som omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. Skyldigheten för 

den leverantör som tilldelats ett offentligt kontrakt att säkerställa att dess 

underleverantörer uppfyller ställda arbetsrättsliga villkor begränsas nämligen till de 

underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Formuleringen 

föranleder ett behov av att klargöra vad som krävs för att en underleverantör ska anses 

direkt medverka till ett kontrakts fullgörande. Inte heller i detta sammanhang förekommer 

någon närmre definition av hur många led av underleverantörer i kedjan av 

underleverantörer omfattas. Dessutom saknar bestämmelsen direkt motsvarighet i LOU-

direktivet, varför vägledning svårligen kan hämtas från EU-rätten.182 Frågan har mig 

veterligen heller inte behandlats i praxis.  

I förarbetena till bestämmelsen har såväl skäl för att endast ett led av underleverantörer 

omfattas som skäl för att samtliga led av underleverantörer omfattas av ansvaret lyfts och 

utvärderats.183 Å ena sidan förekommer undermåliga arbetshållanden och brott mot 

grundläggande rättigheter för arbetstagare framför allt när leverantörskedjorna är långa 

 
182 Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i LOU-direktivet, men motiveras av beaktandeskäl 

(105) samt genomför indirekt artiklarna 18.2 och 71.1 LOU-direktivet. 
183 Prop. 2016/17:163 s. 53 och 70, SOU 2015:78 s. 155 f., Konkurrensverket (2015), 

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, s. 11 f. och 
Upphandlingsmyndigheten (2015), Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, 
s. 16. 
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och komplexa.184  Krav på att leverantören endast ansvarar för underleverantörer i ett 

eller ett fåtal led i kedjan kan även medföra en risk för att oseriösa leverantörer utformar 

sin underleverantörskedja på ett sätt som i praktiken syftar till att undgå ansvar för sina 

underleverantörer.185 Genom att underleverantörer i flera led omfattas blir möjligheten 

att konstruera en sådan underleverantörskedja svårare. Å andra sidan måste samtliga 

ställda villkor för kontraktets genomförande ha anknytning till det som upphandlas, vara 

proportionerliga samt vara möjliga att följa upp och kontrollera.186 Vid en lång och 

komplex kedja av leverantörer kan det således förmodas att en uppföljning av 

kontraktsvillkoren svårligen låter sig göras, åtminstone inte utan att det innebär en stor 

arbetsbörda och stora kostnader för så väl den upphandlande myndigheten som för den 

kontrakterade leverantören.187 Uppföljningsmöjligheten försvåras troligen ytterligare av 

att, som nämnt ovan, den upphandlande myndigheten inte kan kräva information om 

underleverantörerna längre ner i leverantörskedjan. Dessutom anses ett villkors 

anknytning till kontraktsföremålet bli svagare ju fler steg som föreligger mellan det som 

ska anskaffas och den som ska tillhandahålla föremålet.188 Ju färre led av 

underleverantörer som omfattas av huvudleverantörens ansvar, desto större blir med 

andra ord möjligheten för den upphandlande myndigheten att fullgöra en ändamålsenlig 

kontroll av att ställda kontraktsvillkor efterlevs och desto starkare är anknytningen till 

upphandlingsföremålet. 

Kravet på anknytning till föremålet för upphandlingen samt de grundläggande 

upphandlingsrättsliga principerna, främst proportionalitetsprincipen, avgjorde i slutändan 

bestämmelsens lydelse och innebörd.189 Att inkludera ett ansvar för underleverantörers 

underleverantörers verksamhet, exempelvis det arbete som utförs för att utvinna och 

producera material och komponenter som i ett senare led ingår i den vara som ska 

 
184 Upphandlingsmyndigheten (2015), Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt 

kollektivavtal, s. 16. 
185 SOU 2015:78 s. 155. 
186 Se avsnitt 4.7 avseende innebörden av att ett krav ska ha anknytning till upphandlingsföremålet, 

vara proportionerligt samt vara möjligt att kontrollera och följa upp. 
187 SOU 2015:78 s. 155, prop. 2016/17:163 s. 51 och Konkurrensverket (2015), Delbetänkandet 

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, s. 11 f. 
188 Prop. 2016/17:163 s. 53 och Konkurrensverket (2015), Delbetänkandet Upphandling och villkor 

enligt kollektivavtal, s. 2 f. 
189 Prop. 2016/17:163 s. 53. 
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upphandlas, ansågs mer långtgående än nödvändigt.190 När det är obligatoriskt för den 

upphandlande myndigheten att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor ska 

huvudleverantörens ansvar för att kraven efterlevs av dess underleverantörer därför 

begränsas till att endast omfatta de underleverantörer som rent faktiskt direkt  eller 

omedelbart medverkar till att fullgöra kontraktet.191 Med de som direkt medverkar till 

fullgörande åsyftas endast den personal som producerar eller sätter samman en vara, utför 

en tjänst eller arbetar med en byggentreprenad.192  

Det är inte möjligt att säga exakt hur många led av underleverantörer som omfattas, 

utan en bedömning i det enskilda fallet måste alltid göras. Konstateras kan dock att 

bestämmelsen svårligen kan utsträckas till att omfatta de arbetstagare som under kritiska 

arbetsförhållanden utvinner de metaller och mineraler som i ett senare led ingår som 

komponenter i ett fordon. Detta innebär alltså att de arbetstagare som 

upphandlingslagstiftningen syftar till att skydda genom möjligheten att beakta 

arbetsrättsliga hänsyn i detta fall inte omfattas. 

5.4 Krav som omfattar leverantörens kedja av globala 
underleverantörer 

Krav som syftar till att samtliga arbetstagare som på något sätt producerar den vara som 

ett offentligt kontrakt avser gör detta under skäliga arbetsförhållanden riskerar i allra 

högsta grad att bli tandlösa om kravet inte även gäller gentemot leverantörens 

underleverantörer längre ner i leverantörskedjan. Detta föranleder frågan om det på andra 

sätt, än genom skyldigheten som framgår av 17 kap. 4 § andra stycket LOU, är möjligt 

att formulera krav som innebär att leverantören ska ansvara för arbetsrättsliga villkor i 

samtliga led av sin underleverantörskedja. 

Som konstaterats i avsnitt 4.7 är möjligheten att kräva sociala och arbetsrättsliga 

hänsyn beroende av att kravet har anknytning till upphandlingsföremålet, är möjligt att 

följa upp samt i övrigt är förenligt med de upphandlingsrättsliga principerna. Detta gäller 

 
190 Prop. 2016/17:163 s. 70. Se även Rosén Andersson, m.fl. (2020), Lag om offentlig upphandling – 

En kommentar, s. 779. 
191 Prop. 2016/17:163 s. 70. 
192 Prop. 2016/17:163 s. 70. 
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oavsett om kravet är formulerat som en teknisk specifikation, ett tilldelningskriterium 

eller ett särskilt kontraktsvillkor. Huruvida det är möjligt att formulera ett krav som 

innebär att den kontrakterade leverantören även ansvarar för att underleverantörer i 

samtliga led uppfyller de krav som ställts i upphandlingen beror således på om ett sådant 

krav kan bedömas uppfylla förutsättningarna för detsamma. 

Enligt Pedersen, m.fl., bör frågan om krav på sociala och arbetsrättsliga hänsyn i 

underleverantörskedjan har anknytning till kontraktsföremålet ses mot bakgrund av LOU-

direktivets livscykelperspektiv, som bland annat framgår av artikel 42.1 och 67.3.193 

Utifrån direktivets bestämmelser kan slutsatsen dras att det normalt sett föreligger 

anknytning mellan ett krav och föremålet för upphandlingen när kravet hänför sig till 

omständigheter i en verksamhet som utgör något led i den aktuella varans livscykel, 

oavsett om verksamheten består i utvinning av ett råmaterial som ingår i varan eller ett 

skede i varans specifika produktionsprocess. Det saknar således betydelse för 

anknytningsbedömningen att verksamheten utförs av en underleverantör långt ner i 

leverantörskedjan. Den omständigheten att underleverantören inte har omnämnts i 

leverantörens anbud, på så vis som framgår av 17 kap. 6 § LOU, har enligt Pedersen m.fl. 

inte heller någon betydelse för bedömningen av om underleverantörens verksamhet har 

anknytning till upphandlingsföremålet.194 

Om det kan konstateras att kravet har tillräcklig anknytning till upphandlingsföremålet 

blir nästa fråga huruvida kravet är proportionerligt. Med hänsyn till de allvarliga 

kränkningar som i stor utsträckning förkommer inom fordonsindustrin samt de höga 

summor kontrakten berör bör det vara möjligt att ställa relativt långtgående krav på 

leverantören. En bedömning måste dock alltid göras i den enskilda upphandlingen.  

Den troligtvis svåraste förutsättningen att förena med ett krav på att leverantören ska 

ansvara för skäliga arbetsvillkor i hela sin leverantörskedja är att kravet ska vara möjligt 

att kontrollera och följa upp. Ett fordonstillverkningsföretag köper komponenter från en 

mängd underleverantörer som i sin tur köper metaller, mineraler och andra råvaror från 

underleverantörer från hela världen. Detta ger upphov till oerhört omfattande 

 
193 Pedersen, m.fl. (2016), CSR i offentlig upphandling, s. 34. 
194 Pedersen, m.fl. (2016), CSR i offentlig upphandling, s. 34. 
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leverantörskedjor med tusentals globala underleverantörer.195 En möjlighet att kontrollera 

samtliga led är således omöjligt, åtminstone inte utan att det medför enorma resurser. 

5.5 Sammanfattande slutsatser om krav som riktas mot leverantörens 
kedja av underleverantörer 

Behovet av att kunna beakta sociala och arbetsrättsliga omständigheter i en offentlig 

upphandling motiveras bland annat av att det offentliga bär ett ansvar för mänskliga 

rättigheter och arbetstagares rättigheter. Genom särskilda kontraktsvillkor, såväl 

allmänna som arbetsrättsliga, har denna möjlighet på ett effektivt sätt bedömts kunna 

tillgodoses. Mot bakgrund av det ovan anförda är denna möjlighet dock starkt begränsad 

vid offentliga inköp från branscher med långa, komplexa och globala leverantörsled. 

Trots leverantörskedjornas längd anses ett krav på skäliga arbetsvillkor ha anknytning till 

upphandlingen, eftersom kraven får avse samtliga delar i upphandlingens livscykel. I 

stället är det framför allt proportionalitets- och kontrolledet som föranleder problem. Vid 

införandet av skyldigheten för en leverantör att säkerställa att dess underleverantörer 

följer de särskilda arbetsrättsliga villkor som är aktuella i en upphandling ansågs det för 

betungande att ålägga en leverantör att ansvara för sina samtliga underleverantörer om 

dessa är många. Inte heller ansågs det möjligt att kunna genomföra ändamålsenliga 

uppföljningar av de ställda kraven när kedjan är komplex.  

Detta leder till slutsatsen att utformningen av lagstiftningen avseende särskilda 

arbetsrättsliga villkor är bristfällig. De aktörer som 17 kap. 4 § andra stycket LOU syftar 

till att skydda, bland annat genom möjligheten att kontrollera vilka underleverantörer som 

kommer att användas för att fullgöra kontraktet, kan nämligen svårligen omfattas av 

lagens tillämpningsområde. Lagstiftaren kan inte ha räknat med att det ska vara möjligt 

att tillämpa bestämmelserna på långa, komplexa och globala leverantörskedjor, det vill 

säga för branscher likt fordonsbranschen. Detta är olyckligt eftersom det är i branscher 

som tillverkar varor bestående av många komponenter som i sin tur består av många olika 

material som de allvarligaste problemen förekommer och som behovet av arbetsrättsliga 

villkor är som allra störst.   

 
195 Murphy (2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due 

Diligence in the Automotive Industry, s. 21. 
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6 Två förslag i syfte att åstadkomma en 
ansvarsfull upphandling 

6.1 Inledning  
Eftersom krav avseende underleverantörernas arbetsförhållanden och arbetsvillkor i 

enlighet med ILO:s kärnkonventioner svårligen låter sig ställas som kontraktsvillkor finns 

det ett behov av att utreda hur den upphandlande myndigheten på andra sätt kan formulera 

krav som i praktiken säkerställer anständiga villkor i underleverantörsleden. 

Utformningen av krav på sociala hänsyn kan variera, varför två olika exempel på krav 

kommer att diskuteras nedan. 

6.2 Krav för att minimera statliga inköp av fordon som innehåller 
konfliktmineral 

6.2.1 Vad är konfliktmineral? 
Som ett resultat av den elektrifiering och digitala utveckling som såväl samhället i stort 

som fordonsindustrin genomgår har användandet av tenn, tantal, volfram och guld blivit 

allt vanligare. Inom fordonsindustrin ingår mineralerna ofta i fordonets olika IT-lösningar 

och elektronik.196 Tenn, tantal, volfram och guld är metaller som med ett gemensamt 

begrepp benämns som konfliktmineral, eftersom utvinningen ofta sker i politiskt instabila 

och konfliktdrabbade områden där inkomsten från gruvdriften finansierar eller driver 

våldsamma konflikter.197 I anslutning till områden där utvinning av konfliktmineralerna 

sker är kränkningar av mänskliga rättigheter vanligt förekommande, bland annat genom 

bristande arbetsförhållanden, barnarbete och andra former av tvångsarbete, 

tvångsförflyttningar av lokal- och ursprungsbefolkning samt sexuellt våld.198 För att nå 

fred och trygghet i områdena och för att sätta stopp för brotten mot de mänskliga 

 
196 Business for Social Responsibility (2010), Conflict minerals and the Democratic Republic of 

Congo, s. 6 ff. och Upphandlingsmyndigheten, Fordon och reservdelar. 
197 European Commission, Conflict mineral: The regulation explained (2020), Tillväxtanalys 

2019:01 s. 22 och Murphy (2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights 
Risks & Due Diligence in the Automotive Industry, s. 28. 

198 Beaktandeskäl (3) EU:s konfliktmineralförordning. Se även Statens geologiska undersökningar, 
Konfliktmineral och Tillväxtanalys 2019:01 s. 22. 
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rättigheterna är det avgörande att undanröja sambandet mellan mineralbrytningen och 

finansieringen av väpnade grupper i de konfliktdrabbade områdena.199 

Den 1 januari 2021 trädde EU:s konfliktmineralförordning i kraft. Förordningen syftar 

till att främja ansvarsfulla inköp av mineral hos unionsimportörer samt öka spårbarheten 

i leverantörskedjorna. Förordningen baseras till stor del på OECD:s riktlinjer för tillbörlig 

aktsamhet i leverantörskedjan.200 I korthet innebär OECD:s riktlinjer att företag som 

hanterar mineraler som utvinns i konfliktdrabbade områden ska genomföra riskanalyser 

avseende hela sin produktionskedja, med fokus på bland annat mänskliga rättigheter och 

arbetsförhållanden. Enligt EU:s nya konfliktmineralförordning är företag av en särskild 

storlek som är verksamma inom unionen skyldiga att se till att dess import av 

konfliktmineral är ansvarsfull och att utvinningen eller andra steg i leveranskedjan inte 

bidrar till finansiering av väpnade konflikter. I syfte att öka spårbarheten i 

leverantörskedjorna måste företagen även identifiera och uppge de smältverk och 

raffinaderier som använts i produktionen. 

6.2.2 Att utforma ett krav för att minimera statliga inköp av fordon 
innehållande konfliktmineral 

Vilka krav som ställs på det offentliga inköpet får betydelse för möjligheten att upphandla 

produkter tillverkade av hållbara mineraler och metaller. Genom att inkludera sociala 

krav avseende mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i mineralledet av 

fordonets produktion kan offentlig upphandling användas i syfte att undvika att statliga 

medel finansierar väpnade konflikter eller bidrar till kränkande behandling av människor 

som lever och arbetar i anslutning till metall- och mineralutvinningen. 

Eftersom det finns EU-lagstiftning på området är det möjligt för en upphandlande 

myndighet att utesluta en leverantör som inte uppträder i enlighet med lagstiftningen, 

enligt bestämmelserna om fakultativ uteslutning i 13 kap. 3 § LOU. En upphandlade 

myndighet får nämligen utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om 

myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö- social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter, med vilka skyldigheter enligt EU:s konfliktmineral-

 
199 Beaktandeskäl (1) EU:s konfliktmineralförordning. 
200 OECD (2016), Due diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 

Conflict-Affected ang High-Risk Areas.  
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förordning kan avses. För att det ska vara möjligt att utesluta en leverantör som inte följer 

bestämmelserna i konfliktmineralförordningen krävs dock att leverantörens verksamhet 

faller inom förordningens tillämpningsområde. Bland annat krävs att leverantören är en 

så kallad unionsimportör och att dennes årliga import av mineral eller metaller 

överskrider de i förordningen angivna volymtröskelvärdena.201 Med andra ord är inte 

leverantörer som importerar och försäljer själva slutprodukten, det vill säga 

färdigmonterade fordon, unionsimportörer av konfliktmineral i den mening som avses i 

konflikmineralförordningen. Uppskattningsvis omfattas totalt endast 10–15 svenska 

företag av förordningens bestämmelser.202 Möjligheten att tillämpa 

konfliktmineralförordningen som uteslutningsgrund för fordonsleverantörer är därmed 

troligen starkt begränsad.  

Den upphandlande myndigheten kan även i upphandlingsdokumenten ställa krav på 

att allt tenn, tantal, volfram och guld som används inom fordonsproduktionen ska bära en 

viss märkning som bevis på att utvinningen skett med beaktande av mänskliga rättigheter 

och arbetstagares rättigheter.203  Framför allt är det smältverken som hanterar och förädlar 

metallen och mineralerna som kan vara certifierade. Genom att ställa krav på att 

mineralerna som används vid tillverkningen av ett fordon ska komma från certifierade 

smältverk kan den upphandlade myndigheten alltså säkerställa att de kommer från 

konfliktfri utvinning.  

Det är tillåtet att hänvisa till särskilda märkningar i upphandlingdokumenten förutsatt 

att märkningen uppfyller vissa kriterier avseende såväl utformningen som förhållandet 

till upphandlingsföremålet. Märkningen ska  

- endast avse kriterier som har anknytning till upphandlingsföremålet,  

- grundas på objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande kriterier,  

- ha antagits genom ett öppet förfarande, 

- vara tillgängliga för samtliga berörda parter, och 

 
201 Se artikel 1.3 EU:s konfliktmineralförordning.  
202 Utrikesdepartementet (2020), Kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning, 

s. 13. 
203 Med märke avses enligt artikel 2.1.23 LOU-direktivet alla dokument, certifikat eller intyg som 
bekräftar att byggentreprenader, varor, tjänster eller processer eller berörda förfaranden uppfyller 
vissa krav. 
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- fastställas av en tredje part över vilken en leverantör som ansöker om märken inte 

har något avgörande inflytande.204 

Vid användande av märkningar i upphandlingdokumenten måste den upphandlande 

myndigheten dessutom alltid godta andra likvärdiga märkningar.205 

Responsible Minerals Initiative (RMI) är en organisation som arbetar med certifiering 

av smältverk. För att erhålla en certifiering måste smältverken bland annat dokumentera 

sina inköp av mineraler på ett sätt som möjliggör kontroll av mineralens ursprung.206 I 

områden där riskerna för undermåliga arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga 

rättigheter bedömts som särskilt stora måste smältverken även kunna visa upp 

dokumentation som styrker att utvinningen skett under lagliga förhållanden.207  Om det 

av dokumentationen däremot framgår att mineralerna exempelvis är återvunna eller utgör 

en biprodukt vid utvinning av andra mineraler ska mineralerna alltid anses vara 

konfliktfria.208 Det kan även vara möjligt att kräva märkningar för enskilda mineral från 

konfliktområden. Sådana initiativ finns för bland annat tenn, volfram och guld.209 

Krav på märkning av de mineraler som ingår i fordonsproduktionen kan troligen 

formuleras både som en teknisk specifikation, som ett tilldelningskriterium och som ett 

särskilt kontraktsvillkor.210 Olika kravformuleringar har olika fördelar respektive 

nackdelar.  

Om den upphandlande myndigheten kräver en viss märkning som bevis på att varan 

motsvarar de egenskaper som krävs ska anbud som inte uppfyller kravet förkastas. En 

upphandlande myndighet som använder en märkning i de tekniska specifikationerna bör 

därför ha i åtanke att sådana krav riskerar att få en konkurrenshämmande effekt. Sociala 

märkningar bör av denna anledning endast anges som tekniska specifikationer om det 

 
204 Artikel 43.1 LOU-direktivet. Se även Upphandlingsmyndigheten, Regler för användning av 

märkning. 
205 Artikel 43.1 LOU-direktivet. Se även Forsberg (2019), Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, 

LUFS och LOV, s. 180. 
206 Tillväxtanalys 2019:01 s. 28. 
207 Tillväxtanalys 2019:01 s. 28. 
208 Tillväxtanalys 2019:01 s. 28. 
209 Se bland annat International Tin Association, Tungsten Industry – Conflict Minerals Council och 

Responsible Gold Guidance.  
210 Artikel 43 LOU-direktivet och beaktandeskäl (75) LOU-direktivet. Se även Forsberg (2019), 

Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV, s. 179. 
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finns ett tillräckligt starkt behov av att utesluta leverantörer som inte uppfyller kravet. För 

att bedöma om kravets potentiella inverkan på konkurrensen vägs upp av dess förväntade 

resultat behöver den upphandlande myndigheten genomföra en proportionalitets-

bedömning. Därför är det viktigt att den upphandlande myndigheten i 

upphandlingsdokumenten tydligt beskriver vilka syften märkningen ska tillgodose.   

Om kravet på märkning i stället formuleras som ett tilldelningskriterium kan 

leverantörer som uppfyller kravet tilldelas mer poäng i anbudsutvärderingen och på så vis 

ges en fördel gentemot leverantörer som inte uppfyller kravet. Genom att använda sig av 

tilldelningskriterier har den upphandlande myndigheten möjlighet att tydliggöra sitt 

värdesättande av att enbart konfliktfria mineraler ingår i fordonet. En nackdel med att 

formulera kravet som ett tilldelningskriterium är dock att det finns en att risk att enbart 

leverantörer som inte uppfyller kravet lämnar anbud i upphandlingen och att kravets 

avsedda effekt därmed inte kommer att tillgodoses. 

6.3 Krav på att genomföra Human Rights Due Diligence 
6.3.1 Vad är Human Rights Due Diligence? 
Inte enbart förekomsten av konfliktmineraler kan medföra svårigheter att säkerställa 

anständiga arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom fordonsindustrin. En följd av 

elektrifieringen av fordonsflottan är också den ökade användningen av kobolt, ett mineral 

som är en viktig komponent i bilbatterier. De positiva aspekterna för miljön med 

omställningen är uppenbara, men tyvärr medför omställningen även negativa sociala 

konsekvenser. I närtid har en lång rad rapporter uppmärksammat problemen med 

bristande respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i anslutning till 

koboltutvinningen.211 Närmre 60 procent av den kobolt som används inom 

fordonsindustrin kommer från Demokratiska republiken Kongo, där barnarbete i och i 

anslutning till många gruvor är ett välkänt problem.212 I många fall sker utvinningen 

 
211 Se bland annat AfreWatch (2016), “This is what we die for”: Human Rights Abuses in the 

Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt, och Murphy (2020), The 
Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due Diligence in the Automotive 
Industry. 

212 AfreWatch (2016), “This is what we die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic 
of the Congo Power the Global Trade in Cobalt, s. 15. Murphy (2020), The Shifting Gears Report: 
An Assessment of Human Rights Risks & Due Diligence in the Automotive Industry, s. 25. 
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också under andra former av tvångsarbete samt utan skyddsutrustning under svåra och 

hälsofarliga arbetsförhållanden.213 Även i leverantörskedjans senare led har bristande 

rättigheter för arbetstagare rapporterats. Inom verksamheter som tillverkar IT- och 

elektronikkomponenter åt bilföretagen har bland annat tvångsarbete rapporterats 

förekomma systematiskt.214 

Begreppet human rights due diligence översätts bäst till svenska som tillbörlig 

aktsamhet för mänskliga rättigheter. Human rights due diligence är ett verktyg som 

företag kan använda sig av för att förhindra att verksamheten medför en negativ påverkan 

på de mänskliga rättigheterna, genom att företaget kontinuerligt genomför risk- och 

konsekvensanalyser av verksamheten samt upprättar åtgärdsplaner i syfte att identifiera, 

förebygga, gottgöra och redogöra för hur företaget hanterar potentiella 

människorättskränkningar.215 Verktyget är värdefullt oavsett i vilken bransch eller inom 

vilket geografiskt område ett företag är verksamt. Som absolut minimum bör dock företag 

genomföra human rights due diligence i högrisksituationer, det vill säga när det föreligger 

extra stora risker för negativ påverkan på eller kränkningar av mänskliga rättigheter. I 

dagsläget finns det inte någon bestämmelse i svensk rätt som innebär ett obligatoriskt 

krav för företag att genomföra en human rights due diligence. Trots detta har en mängd 

rapporter och utredningar de senaste åren belyst behovet av sådana bestämmelser i syfte 

att förmå företag att i större utsträckning genomföra riskanalyser avseende sin globala 

leverantörskedja.216  

 
213 AfreWatch (2016), “This is what we die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic 

of the Congo Power the Global Trade in Cobalt, s. 15, 21 ff. 26 och 28 ff. 
214 Murphy (2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due 

Diligence in the Automotive Industry, s. 20, 26 och Xiuzhong Xu, m.fl. (2020), Uyghurs for sale – 
‘Re-education’, forced labor and surveillance beyond Xinjiang, 5 f. och 26. 

215 Statskontoret 2018:8 s. 44 och Concord (2019), Hållbart företagande med respekt för mänskliga 
rättigheter: hur når vi dit?, s. 1 f.  

216 Se bland annat SOU 2019:13 s. 140 f., Statskontoret 2018:8 s. 48, AfreWatch (2016), “This is 
what we die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the 
Global Trade in Cobalt, s. 40 ff., Concord (2019), Hållbart företagande med respekt för mänskliga 
rättigheter: hur når vi dit?,  s. 5, Xiuzhong Xu, m.fl. (2020), Uyghurs for sale – ‘Re-education’, 
forced labor and surveillance beyond Xinjiang, s. 3, 29 och Murphy (2020), The Shifting Gears 
Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due Diligence in the Automotive Industry, s. 35 
ff. 
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6.3.2 Att utforma krav på Human Rights Due Diligence i offentlig upphandling 
Den 10 mars 2021 uppmanades EU-kommissionen genom en resolution från EU-

parlamentet att utreda förutsättningarna för att anta ny EU-lagstiftning avseende företags 

tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet.217 Genom bestämmelser om human rights 

due diligence kan en upphandlande myndighet utesluta en leverantör som inte uppträder 

i enlighet med lagstiftningen, enligt bestämmelserna om fakultativ uteslutning i 13 kap. 

3 § LOU. Att tillämpa bestämmer om human rights due diligence för att utesluta 

leverantörer som inte i tillräcklig utsträckning arbetar med att förhindra verksamhetens 

negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter har även bedömts 

vara positivt av EU-kommissionen.218 Eftersom det i dagsläget saknas lagförslag är det 

dock svårt att avgöra vad en sådan lagstiftning i praktiken skulle innebära. Exempelvis 

kan vad som krävs för att ett företag ska omfattas av lagen bli avgörande för lagens 

betydelse som verktyg för att utesluta olämpliga leverantörer från att delta i en offentlig 

upphandling. Konstateras kan att ju mindre storlek på de företag som omfattas av 

bestämmelserna desto svårare blir det att i en offentlig upphandling konstruera en 

leverantörskedja som syftar till att undgå ansvaret. 

Så länge det inte finns någon human rights due diligence-lag måste upphandlande 

myndigheter antingen på egen hand formulera motsvarande krav i en upphandling eller 

förlita sig på att företaget självmant arbetar med att identifiera, begränsa och gottgöra sin 

negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.  

Ett krav på att leverantören ska genomföra human rights due diligence torde kunna 

formuleras som ett tilldelningskriterium, innebärande att leverantörer som uppfyller 

kravet ges mervärde i utvärderingen. En leverantör som löpande i sin verksamhet 

genomför riskanalyser avseende de sociala och arbetsrättsliga förhållandena i sin 

leverantörskedja kan med stor sannolikhet förutsättas ha större förståelser för 

verksamhetens påverkan och de människorättsrisker som verksamheten innebär, än 

konkurrerande leverantörer som inte analyserar sin verksamhet. Genom att formulera 

krav på riskanalyser för den egna verksamheten som tilldelningskriterier visar den 

 
217 Europaparlamentet (2021), Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2021 med 

rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet. 
218 Murphy (2020), The Shifting Gears Report: An Assessment of Human Rights Risks & Due 

Diligence in the Automotive Industry, s. 49 f.  
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upphandlande myndigheten att sådant ansvarstagande kommer att premieras. Kravet på 

human rights due diligence måste gälla samtliga leverantörer som lämnar anbud i 

upphandlingen och alltså inte enbart leverantörer av en viss storlek, eftersom kravet då 

skulle strida mot principen om likabehandling. 

Som nämnt i avsnitt 4.2.2 bör ett krav som innebär att leverantören har ett system för 

hantering och övervakning av arbetsförhållanden och arbetsvillkor i leverantörskedjan, 

med andra ord genomför human rights due diligence, också kunna ställas som ett 

kvalificeringskrav. En upphandlande myndighet som vill ställa betungande krav i 

leverantörskvalificeringen riskerar dock alltid att få eller inga leverantörer bedöms ha 

tillräcklig kapacitet för att klara av att genomföra kontraktet på det sätt som den 

upphandlande myndigheten avsett och därför inte passerar leverantörsprövningen. Trots 

att sociala och arbetsrättsliga hänsyn varken uttryckligen tillåts eller förbjuds i 

kvalificeringsskedet är en rimlig slutsats att krav som avser arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden i leverantörens långa, komplexa och globala leverantörskedjor gynnar 

konkurrensen på ett bättre sätt om de ställs som jämförande kriterier snarare än som 

absoluta krav.  
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7 Avslutande kommentarer 
Offentlig upphandling anses vara ett viktigt instrument för att nå mål om social hållbarhet. 

När social hållbarhet i sammanhanget avser mänskliga rättigheter och arbetstagares 

rättigheter i globala leverantörskedjor innebär det en stor utmaning för en upphandlande 

myndighet att formulera värdefulla krav som i praktiken gör skillnad och som är tillåtna 

enligt upphandlingsreglerna. Ett av uppsatsens syften var att utreda en upphandlande 

myndighets möjlighet att över huvud taget beakta sociala och arbetsrättsliga hänsyn. 

Genomgången har visat att en upphandlande myndighet får beakta sociala och 

arbetsrättsliga hänsyn i flera av upphandlingens olika skeden: som krav på leverantören, 

som krav på föremålet för upphandlingen, som tilldelningskriterium samt som särskilda 

kontraktsvillkor. Uppsatsen ämnade även utreda i vilken mån kraven kan anses värdefulla 

för att säkerställa ansvarsfulla leverantörskedjor. Utredningen visar att det är svårt att 

tillämpa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor i syfte att säkerställa anständiga villkor 

i de globala leverantörsleden, trots att detta är bestämmelsernas syfte. I stället kan en 

upphandlande myndighet formulera krav som innebär att vissa specifika komponenter i 

en vara, i detta fall mineraler, utvunnits under anständiga förhållanden. Ett sådant krav 

förutsätter i detta sammanhang att leverantören endast använder certifierade mineral som 

bevis på att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter har respekterats vid 

utvinningen. Den upphandlande myndigheten kan även formulera krav som innebär att 

leverantören måste ha särskilda system för hantering och övervakning av riskerna i sina 

kedjor av underleverantörer.  

Beroende på i vilket skede av upphandlingen kraven ställs påverkas konkurrensen i 

olika hänseenden. En gynnad konkurrens på en öppen upphandlingsmarknad är 

upphandlingsreglernas grundläggande syften. Båda syften motiveras av ekonomiska 

hänsyn. Med en god konkurrens och öppen marknad ökar möjligheterna att genomföra 

ekonomiskt gynnsamma affärer, det vill säga en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 

användning av offentliga medel. Samtidigt ska myndigheten vidta lämpliga åtgärder för 

att beakta miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga hänsyn. En betydelsefull fråga i 

sammanhanget är därför vilket mål som ska prioriteras när dessa inte går att förena. Krav 

på sociala och arbetsrättsliga hänsyn i långa, komplexa och globala leverantörskedjor 
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riskerar nämligen att bli kostsamma, men är samtidigt av betydande vikt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Hur denna motsättning ska behandlas kvarstår för 

rättstillämpningen av att avgöra. Tydligt är att om offentlig upphandling ska användas på 

det sätt som avsetts enligt så väl Agenda 2030 och Nationella upphandlingsstrategin som 

enligt 4 kap. 3 § LOU kan det övergripande syftet i samtliga situationer inte vara en god 

konkurrens, öppen upphandlingsmarknad och effektiv resurshantering. Dessa är helt 

enkelt inte målsättningar som går att förena när leverantörskedjorna är långa, komplexa 

och placerade i högriskländer. Innan ett klargörande för hur dessa målsättningar ska 

prioriteras kan svårligen ett strikt krav på hållbarhetshänsyn införas, som regeringen nu 

föreslår ska ersätta målsättningsbestämmelsen i LOU. Förslaget riskerar i allra högsta 

grad att bli verkningslöst samt öppna för möjligheten för upphandlande myndigheter att 

beakta samhälleliga mål för syns skull, men inte i praktiken. En nationell lagändring för 

hårdare tag är således inte tillräckligt. En fundamental förändring i upphandlingens 

prioriterade syften krävs även på EU-nivå.   

Genom uteslutningsmöjligheten kan den upphandlande myndigheten undvika 

leverantörer som visat sig bedriva sin verksamhet på ett socialt och arbetsrättsligt 

olämpligt sätt, utan att den upphandlande myndigheten riskerar att ställa krav som får 

konkurrensbegränsande effekt. Det är därför viktigt att det även finns andra instrument 

som tar sikte på hur företag måste bedriva sin verksamhet, likt EU:s konflikt-

mineralförordning samt en lag om human rights due diligence. Till dess att det i tillräcklig 

utsträckning finns kringgärdande lagstiftning som kräver respekt för mänskliga 

rättigheter och anständiga villkor i leverantörskedjorna måste upphandlande myndigheter 

fokusera på de områden som innebär störst risk för de allvarligaste kränkningarna. I 

slutändan måste nämligen en upphandlande myndighet som vill beakta samhälleliga mål 

i sin upphandling alltid ha i åtanke att det är frivilligt att lämna anbud på ett offentligt 

kontrakt. Om den upphandlande myndigheten har ställt för höga krav som kommer att 

medföra allt för stora kostnader för potentiella leverantörer så kommer företagen inte att 

lämna anbud i upphandlingen. Upphandlande myndigheter måste därför alltid noga 

överväga vilka krav som ska tas in i upphandlingen, för att offentlig upphandling inte ska 

riskera att bli ett verkningslöst verktyg för samhälleliga ändamål.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Statistik offentliga inköp av fordon 2020219 

SNI-kod Sni-kod i text Belopp 
29101 Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon 145 218 294  
29102 Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon 185 181 397  
29200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar 125 607 517  
29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon  6 329 934  
29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon  23 550 497  
30110 Byggande av fartyg och flytande materiel 122 583 580  
30120 Byggande av fritidsbåtar 6 606 703  
30200 Tillverkning av rälsfordon 1 347 940 973  
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 3 975 863 023  
30400 Tillverkning av militära stridsfordon 182 232  
30910 Tillverkning av motorcyklar 178 363  
30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon  377 439 175  
30990 Diverse övrig transportmedelstillverkning 1 787 890  
Totalt  6 318 469 579  

 

  

 
219 Upphandlingsmyndigheten. 
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