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Abstract  

 

The first aim of this study is to examine what the differences are between the Classic 

directive (directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 

March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, 

public supply contracts and public service contracts) and the Revised Classic directive 

(directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the council of 26 February 

2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC) when it comes to 

social considerations in public procurement. The second aim is to examine if the 

revision of the directive has solved the prior existing problems regarding social 

considerations in public procurement. In this paper a traditional European legal method 

is used. The examinations show a number of things, including the Revised Classic 

directive involving codification of case law, references to other sources of law and some 

clarified rules as well as new provisions. The regulations regarding reserved contracts, 

technical specifications, and selection criterion are satisfied in the Revised Classic 

directive. Certain changes and clarifications are still required in regards to the 

regulations of exclusions grounds, contract award criterion and abnormally low tenders. 

The facet of the directive which requires the most significant clarification is regarding 

the conditions for performance of contracts.  
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1 Inledning   

1.1 Bakgrund 

De upphandlingspliktiga inköpen utgör en stor del av samhällsekonomin. I Sverige 

omsätter de upphandlingspliktiga inköpen uppskattningsvis 560– 670 miljarder kronor 

om året.
1
 År 2010 stod de offentliga upphandlingarna inom EU för ungefär 19,7 procent 

av medlemsstaternas BNP, vilket motsvarar uppköp till ett ungefärligt värde av 2400 

miljarder euro per år.
2
 Att den offentliga upphandlingen fungerar tillfredsställande är 

således av stor vikt både för den offentliga ekonomin och för medborgarna i EU. 

Offentlig upphandling kan användas som ett instrument för att styra samhället i en 

önskvärd riktning. Detta kan exempelvis ske om upphandlingsregleringen påverkar 

arbetares arbetsförhållanden och bekämpar arbetslöshet. En socialt ansvarsfull 

upphandling kan därutöver leda till att nationella och internationella åtaganden om 

sociala utvecklingsmål efterlevs. Dessutom möjliggör denna typ av upphandling att alla 

användares behov kan tillgodoses, exempelvis behoven för personer med 

funktionshinder och personer med olika etiska bakgrunder. Slutligen kan integrationen 

stimuleras, genom att stora samhällsgrupper såsom kvinnor och personer med 

funktionshinder, blir delaktiga i marknadsaktiviteterna.
3
 Inom vissa områden står den 

offentliga upphandlingen för en så betydande del av marknadsandelen, att de krav som 

ställs inom upphandlingen kan vara av avgörande betydelse för utvecklingen i hela 

branschen.
4
   

     Den nationella lagstiftningen kring offentlig upphandling i EU:s medlemsstater 

bygger på EU-rätten. I det klassiska direktivet och i det reviderade klassiska direktivet 

framgår hur sociala hänsyn i den offentliga upphandlingsprocessen ska, och i vissa fall 

kan, integreras i medlemsstaternas inhemska lagstiftning. Ett exempel på hur detta har 

skett i Sverige är att det i 6:1 st. 2 LOU framgår att specifikationerna vid upphandlingen 

kan bestämmas med hänsyn till tillgängligheten för personer med funktionshinder.  Ett 

annat exempel finns i 6:12 st. 1 LOU, där en upphandlande myndighet i 

förfrågningsunderlaget får upplysa om vilka organ som kan lämna en anbudssökande 

                                                      
1
 Siffror från 2012. Se Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling, s. 31–34.   

2
 European Commission working document, Public procurement indicators 2009, s. 1 och s. 8. 

3
 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 10.  
4
 Stavenow & Sennström, Miljö-och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 7.  
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eller anbudsgivare information om bland annat de arbetarskydd och arbetarvillkor som 

kommer att gälla vid de tjänster eller byggentreprenader som är föremål för kontraktet.  

     I februari 2014 röstade Europeiska unionens råd igenom ett nytt direktiv inom 

offentlig upphandling, det s.k. reviderade klassiska direktivet. Revideringen innebar att 

vissa artiklar om sociala hänsyn byttes ut, att vissa ändrades samt att några artiklar 

tillkom. Ett av målen med reformen var att upphandlande myndigheter lättare skulle 

kunna använda sig av upphandling för att nå gemensamma samhälleliga mål, 

exempelvis inom social integration och sysselsättning. Dessutom efterfrågade 

medlemsstaterna bl.a. tydligare och effektivare regler.
5
   

 

1.2 Sociala hänsyn  

Med sociala hänsyn avses i denna uppsats sysselsättningsmöjligheter, anständiga 

arbetsvillkor, sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration 

(inbegripet personer med funktionshinder), lika möjligheter, tillgänglighet åt alla, 

beaktande av hållbarhetskriterier samt etisk handel.
6
 Detta innebär att en bestämmelse 

som varken genom sin lydelse eller genom den tillämpning av bestämmelsen som har 

skett i domstolen uttryckligen behandlar begreppet ”sociala hänsyn”, utan exempelvis 

enbart behandlar arbetstagares rättigheter, även ryms inom ramen för uppsatsen.  

     Sociala hänsyn kan integreras i olika faser i den offentliga upphandlingen. Den första 

fasen där detta kan ske är vid reserverade kontrakt. Den upphandlande myndigheten kan 

reservera kontraktet för skyddade verkstäder, där personer med funktionshinder arbetar. 

Detta innebär att kontraktet inte kan tilldelas andra typer av anbudsgivare än en skyddad 

verkstad. Därefter undersöks om anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven. Dessa 

krav är uppställda för att säkerställa att anbudsgivaren har en tillräcklig teknisk 

kapacitet för att genomföra kontraktet. Det finns en möjlighet att de krav som ställs på 

den tekniska kapaciteten kan ha koppling till sociala hänsyn. För de anbudsgivare som 

inte uppfyller kvalificeringskraven ska anbuden diskvalificeras. Därefter ska 

myndigheten enligt det klassiska direktivet undersöka om en anbudsgivare ska uteslutas 

för att någon av uteslutningsgrunderna är tillämpliga. Ett exempel på en 

uteslutningsgrund som har koppling till sociala hänsyn är då anbudsgivaren har gjort sig 

                                                      
5
 KOM 2011 (15) slutlig, s. 52–53.   

6
 Det är detta som kommissionen anser ingår i socialt ansvarsfull offentlig upphandling, se europeiska 

kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig 

upphandling, s. 7. 
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skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
7
 Slutligen ska myndigheten enligt det 

klassiska direktivet fastställa vad den ska ta hänsyn till när den utvärderar anbuden och 

bestämmer vilken anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet, vilket resulterar i att 

myndigheten uppställer tilldelningskriterier. Även tilldelningskriterierna kan ha 

koppling till sociala hänsyn. I det reviderade klassiska direktivet behöver den 

upphandlande myndigheten inte först pröva uteslutningsgrunderna och därefter 

tilldelningskriterierna, utan kan välja att göra prövningen i omvänd ordning. Den sista 

delen då sociala hänsyn kommer in i upphandlingsprocessen är när en myndighet 

uppställer krav på den vinnande leverantören, vilket sker i kontraktsvillkoren.  

     Sociala hänsyn kan i huvudsak komma in i upphandlingsprocessen genom att det 

uttryckligen framgår av direktivet att så ska ske, att direktivet hänvisar till annan 

lagstiftning eller internationella åtaganden där krav på sociala hänsyn uppställs eller 

genom att det har utarbetats i praxis. På flera ställen i direktiven sker en hänvisning till 

vissa av ILO-konventionerna. ILO är ett av FN:s självständiga fackorgan och 

organisationen har utarbetat över 180 konventioner.
8
 Åtta av ILO:s konventioner klassas 

som kärnkonventioner. Kärnkonventionerna gäller förenings- och organisationsfrihet, 

tvångsarbete, diskriminering samt barnarbete. ILO-konventioner som inte hör till 

kärnkonventionerna rör exempelvis arbetsinspektion, löneskydd, minimistandard för 

social trygghet, sysselsättningspolitik, minimiålder för tillträde till arbete samt 

arbetarskydd och arbetsmiljö.
9
 Eftersom det i direktiven främst sker en hänvisning till 

ILO:s åtta kärnkonventioner, följer här en kort redogörelse av vad dessa innebär och 

vilka problem och möjligheter som finns kring dessa konventioner.  

     Bestämmelserna kring förenings- och organisationsfrihet i ILO-konvention nr 87 

innebär bland annat att arbetstagare och arbetsgivare har rätt att främja och värna 

arbetares eller arbetsgivarens intressen genom att organisera sig i arbetar- och 

arbetsgivarorganisationer, utan att offentliga myndigheter ingriper i denna 

organisering.
10

 Att främja och att värna för något är mycket allmänt hållna uttryck, som 

inte ställer några tydliga krav på de stater som har ratificerat konventionen. Tvångs- och 

                                                      
7
 Artikel 45 p. 2 c) i det klassiska direktivet.  

8
 Sveriges regerings webbplats om mänskliga rättigheter: ttp://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-

vad/forenta-nationerna/ilo 2014-07-16.  
9
 De konventioner som avses är: nr 81 konventionen om arbetsinspektion, nr 95 konvention angående 

löneskydd, nr 102 Konventionen om minimistandard för social trygghet, nr 122 Konventionen om 

sysselsättningspolitik, nr 138 Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, nr 155 Konventionen 

om arbetarskydd och arbetsmiljö.  
10 Artikel 2, artikel 3.2 samt artikel 10 i ILO-konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för 

organisationsrätten.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_minimistandard_f%C3%B6r_social_trygghet&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_syssels%C3%A4ttningspolitik&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_syssels%C3%A4ttningspolitik&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konventionen_om_minimi%C3%A5lder_f%C3%B6r_tilltr%C3%A4de_till_arbete
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_arbetarskydd_och_arbetsmilj%C3%B6&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_arbetarskydd_och_arbetsmilj%C3%B6&action=edit&redlink=1
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obligatoriskt arbete regleras i ILO-konvention nr 29, som utgör ytterligare en 

konvention som enbart ger ett mycket grundläggande skydd. Ett exempel på detta är att 

det i artikel 10 framgår att tvångs- och obligatoriskt arbete som åläggs av hövdingar 

som har administrativa befogenheter, efterhand ska avskaffas. I ILO- konvention nr 105 

behandlas mer specifikt när tvångsarbete inte får förekomma. Exempelvis anges att 

tvångsarbete inte får användas som politiskt påtryckningsmedel, som arbetsdisciplinär 

påföljd, i diskriminerande syfte eller som straff för att personen har deltagit i en strejk.
11

 

Av artikel 1 i ILO-konvention nr 138 om minimiålder för tillträde till arbete framgår att 

de medlemsstater som har ratificerat konventionen ska fullfölja en politik som syftar till 

att säkerställa ett effektivt avskaffande av barnarbete. Även ILO-konvention nr 111 om 

diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, är mycket allmänt hållen. 

Uttryck såsom ”varje medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att 

genom metoder, anpassade efter landets förhållanden och praxis”
12

 att agera på ett visst 

sätt, är mycket otydliga. Rubriken på ILO-konvention nr 182 lyder; avskaffande av de 

värsta formerna av barnarbete. Redan rubriken i sig vittnar om att konventionen enbart 

innehåller bestämmelser av allmänt hållen natur och inte ger ett långtgående skydd för 

barn i arbetssituationer. I ILO-konvention nr 100 lyfts de problem som finns om lika lön 

för män och kvinnor för arbete av lika värde. Denna konvention innebär att den stat som 

undertecknat konventionen ska främja, och i den mån det är möjligt, trygga 

tillämpningen av principen om lika lön för män och kvinnor.
13

 Att den ojämlikhet som 

råder i lönesatser lyfts i konventionerna är positivt, men eftersom konventionen har 

funnits sedan 1953 och det fortfarande råder stora ojämlikheter i löner mellan män och 

kvinnor,
14

 tyder detta på att konventionen är för övergripande och inte ställer tydliga 

krav på de konventionsbundna staterna.  

     Av ILO:s konstitution framgår att de stater som har anslutit sig till ILO-

konventionerna är skyldiga att rapportera hur staten arbetar för att genomföra sina 

ålägganden enligt konventionerna. En oberoende expertgrupp granskar sedan staternas 

rapporter för att se om staten lever upp till den aktuella konventionens krav. ILO har 

dock inte möjlighet att utföra några sanktioner. Organisationens arbetsmetoder är istället 

                                                      
11

 Artikel 1 I ILO-konvention nr 105.  
12

 Artikel 3 i ILO-konvention nr 111.  
13

 Artikel 2 p. i ILO-konvention nr 100.  
14

 Mattson, K, Mänskliga rättigheter i arbetslivet, s. 19.  
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dialog, rådgivning, experthjälp och tekniskt bistånd.
15

 ILO kan exempelvis hjälpa de 

anslutna staterna att utarbeta nationell rätt som överrensstämmer med internationella 

arbetsstandarder.
16

 Bristen på efterlevnad av ILO-konventionerna kan i viss mån vara 

sammanlänkat med att det inte finns några direkta sanktionsmöjligheter för den stat som 

bryter mot sina åtaganden enligt konventionerna.
17

 Genom att ställa krav på att ILO-

konventionerna följs i upphandlingsprocessen så påverkar bristande efterlevnad av 

dessa konventioner anbudsgivaren. Detta eftersom ILO-konventionerna får en starkare 

rättslig ställning genom att EU hänvisar till konventionsreglerna i direktivet. I det 

reviderade klassiska direktivet kan en anbudsgivare exempelvis uteslutas från 

upphandlingsprocessen om den inte följer ILO:s kärnkonventioner. Om anbudet är 

onormalt lågt för att anbudsgivaren bryter mot ILO:s grundläggande konventioner kan 

anbudet förkastas enligt det reviderade klassiska direktivet. En anbudsgivare som inte 

följer uppställda regler i kontraktsvillkoren gör sig skyldig till kontraktsbrott och 

därmed efterföljande sanktioner. Det är därför möjligt att införandet av ILO-

konventionerna i upphandlingsprocessen ändå i viss mån kan tjäna som 

påtryckningsmedel på anbudsgivare.  

      

1.3 Syfte och frågeställningar 

Genom att jämföra nya direktiv med dess föregångare inom samma rättsområde kan ett 

flertal lärdomar dras. Kunskap om de fel och brister som funnits i tidigare 

upphandlingsdirektiv kan förebygga att samma misstag görs igen vid en framtida 

revidering av de upphandlingsdirektiv som då är aktuella. Jämförelsen kan ge läsaren en 

förståelse för vilka utvecklingstendenser som finns inom upphandlingsområdet gällande 

sociala hänsyn, samt kunskap om vart i regleringen som ytterligare revidering vore 

önskvärd. Det kan dessutom vara av nytta att få en uppfattning om ny och äldre 

reglering inom området, för att kunna förstå vilken reglering som ligger till grund för 

den praxis och tidigare utlåtanden som finns på området. Om lydelsen av en 

bestämmelse inte har ändrats vid revideringen av det klassiska direktivet, så kan praxis 

från den aktuella bestämmelsen i det klassiska direktivet med fördel användas vid 

tolkningen av den likalydande bestämmelsen i det reviderade klassiska direktivet.     

                                                      
15

 Sveriges regerings webbplats om mänskliga rättigheter: ttp://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-

vad/forenta-nationerna/ilo 2014-07-16. 
16

 ILO:s hemsida: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-supervisory-system-

mechanism/lang--en/index.htm 2014-07-16.  
17

 Mattson, K, Mänskliga rättigheter i arbetslivet, s. 27.  



 

14 

 

     Nya rättsakter uppstår på olika sätt. Vid utformningen av det reviderade klassiska 

direktivet så fanns det klassiska direktivet att utgå från. En revidering av ett direktiv kan 

exempelvis innebära att praxis har kodifierats och att hänvisningar till andra rättskällor 

har införts. Om praxis på området har varit otydlig gällande det klassiska direktivet och 

enbart en kodifiering av denna praxis har skett i det reviderade klassiska direktivet, 

innebär detta att rättsläget inte har blivit tydligare. Ett syfte är därför att undersöka 

vilken lagstiftningsteknik som används vid revideringen. 

Detta mynnar ut i frågeställningarna: 

Vilka skillnader finns mellan det klassiska direktivet och det reviderade klassiska 

direktivet, när det gäller sociala hänsyn?  

Har revideringen av direktivet gjort att tidigare problem om sociala hänsyn har lösts? 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom regleringen kring offentlig upphandling är omfattande och skiljer sig åt 

beroende på föremålet för upphandlingen, är det inte möjligt att inom ramen för denna 

uppsats behandla alla typer av upphandlingar. Uppsatsen tar avstamp i de upphandlingar 

som hör till den klassiska sektorn och som omfattas av det klassiska direktivet och av 

det reviderade klassiska direktivet. Detta innebär att det är upphandlingar av 

byggentreprenader, varor, tjänster, byggkoncessioner samt då upphandlande myndighet 

anordnar projekttävlingar, som kommer att behandlas. Anledningen till att uppsatsen 

utgår från det klassiska direktivet och det reviderade klassiska direktivet, är att det 

reviderade klassiska direktivet är nytt, då det publicerades så sent som i februari 2014. 

Dessutom har det funnits en diskussion på lagstiftningsnivå om att det är viktigt att föra 

fram sociala hänsyn i upphandlingsprocessen, för att på så sätt uppnå större 

samhällsnytta. Det är därför viktigt att förklara hur EU:s regelverk kring sociala hänsyn 

kan beaktas i upphandlingsprocessen.  

 

1.5  Metod  

I denna uppsats kommer en traditionell EU-rättslig metod att användas. Jag kommer att 

konsultera bindande källor såväl som vägledande källor. Denna uppsats bygger på två 

direktiv. De resultat som ska uppnås med direktiven är bindande för de medlemsstater 

som direktivet är riktat mot.
18

 Även EU-domstolens praxis är i princip bindande för 

                                                      
18

 Artikel 288 FEUF. 
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medlemsstaterna.
19

 EU-domstolen ska säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och 

tillämpning av fördragen.
20

Det är av vikt att behandla denna praxis eftersom den 

kompletterar den skrivna rätten. I de fall bestämmelserna i direktivet är vaga eller av 

målsättningskaraktär, ger inte bestämmelserna i sig mycket vägledning i hur de ska 

tolkas.
21

 Då det uppstår problem i tillämpningen får en tolkning göras med hjälp av den 

praxis som finns på området. Eftersom det reviderade klassiska direktivet röstades 

igenom så sent som i februari 2014 och implementeringstiden för direktivet ännu inte 

gått ut, finns det dock ännu inte någon praxis kring sociala hänsyn att tillgå som har sin 

grund i detta direktiv. Den praxis som kommer att refereras till i denna uppsats har 

således sitt ursprung i de regler som återfinns i den reglering som instiftades innan det 

reviderade klassiska direktivet publicerades. Tolkningen av det reviderade klassiska 

direktivet kommer främst att göras med hänsyn till de aktuella bestämmelsernas 

ordalydelse, syfte och sammanhang.
22

  

     I denna uppsats kommer icke-bindande sekundärrätt såsom rekommendationer, 

riktlinjer, förarbeten samt EU-rättslig doktrin att användas som vägledning.
23

 

Exempelvis behandlas kommissionens tolkningsunderlag om sociala hänsyn för 

upphandlande myndigheter i uppsatsen. Denna handledning gavs ut 2011, vilket är 

samma år som kommissionen gav sitt förslag på hur revideringen av det klassiska 

direktivet skulle se ut. Det framgår inte av tolkningsunderlaget om det enbart är tänkt 

som en handledning vid tolkningen av social hänsyn i det klassiska direktivet, eller om 

det även är framåtblickande och täcker in bestämmelserna om social hänsyn i det 

reviderade klassiska direktivet. Eftersom detta är oklart, kommer underlaget enbart att 

behandlas vid bedömningen av det klassiska direktivet. Syftet med handledningen är att 

öka upphandlarnas kunskap om fördelarna med socialt ansvarsfull upphandling samt att 

förklara hur EU:s regelverk möjliggör att sociala hänsyn kan beaktas i 

upphandlingsprocessen. Detta gör att tolkningsunderlaget kan vara vägledande i de fall 

de bindande källorna inte är tydliga. Även de förarbeten som lett fram till det reviderade 

klassiska direktivet kommer att tjäna som vägledning för de tolkningar som görs i 

uppsatsen. Att förarbetena är en viktig tolkningskälla framgår av EU-domstolens praxis. 

EU-domstolen använder sig nämligen av såväl motiveringen som förarbeten vid 

                                                      
19

 Hettne & Otken-Eriksson, EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40.  
20

 Artikel 19.1 FEU.  
21

 Hettne & Otken-Eriksson, EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49.   
22

 Detta är de främsta tolkningsmetoder som EU-domstolen använder sig av, se exempelvis mål C-292/82 

Merck mot Hamburg-Jonas, p. 12 samt mål C-337/82 Brennerei und Likörfabrik m.fl. mot Krefeld, p. 10.  
23

 Artikel 288 FEUF samt mål C-148/73 Louwage mot kommissionen, p. 12.  
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tolkningen av EU-rätten. Detta sker både vid tolkningen av primärrättens och 

sekundärrättens bestämmelser.
24

 I denna uppsats kommer förarbetena inte att beröras 

vid tolkningen av det klassiska direktivet eftersom det där finns mycket rättspraxis från 

EU-domstolen att tillgå, vilken är högre i rättskälleläran. I uppsatsen kommer därutöver 

löpande att hänvisas till doktrin där inte information från källor som är högre i 

rättskällehierarkin finns att tillgå. Trots att EU-domstolen inte hänvisar till doktrin i sina 

domar så saknar inte doktrinen betydelse för domstolens dömande arbete (och därmed 

för tolkningen av EU-rätten).
25

 Det är i generaladvokaternas förslag till avgörande som 

doktrinens inflytande visar sig. I dessa förslag redovisas och diskuteras ofta argument 

som har framförts i doktrin.
26

  

     Eftersom alla medlemsstaters språk är officiella språk inom EU, finns mycket 

information att tillgå på det svenska språket. I de fall officiella versioner inte finns på 

svenska, har en fri översättning gjorts.  

 

1.6 Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer avsnitt två som består av en redogörelse för rättsläget 

kring sociala hänsyn i det klassiska direktivet. Kapitlet inleds med en förenklad 

redogörelse av de delar av upphandlingsprocessen som är av intresse för denna uppsats. 

Meningen med denna redogörelse är att underlätta förståelsen för regelverket och de 

termer som används vid offentlig upphandling. Resterande underrubriker i avsnitt två är 

systematiserade utefter i vilken ordning i upphandlingsprocessen som en upphandlande 

myndighet kan ha möjlighet att ta sociala hänsyn. Varje del i upphandlingsprocessen 

som är aktuell för denna uppsats har således en egen underrubrik. Beetjesdomen har fått 

                                                      
24

 Första gången en sådan uttrycklig hänvisning skedde vid behandlingen av sekundärrätten (dit direktiv 

hör, se artikel 288 FEUF) var mål C-43/96 kommissionen mot Frankrike, p. 19. För nyare praxis se 

exempelvis mål C-135/10 Societá Con sortile Fonografici mot Marco Del Corso, p. 59, mål C-207/11 3D 

I Srl mot Agenzia delle Entrate, p. 31, mål C-119/12 Josef Probst mot mr.nexnet GmbH, p. 20. EU-

domstolen har även hänvisat till förarbeten vid tolkningen av fördragstext, som hör till primärrätten, se 

exempelvis mål C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot Europaparlamentet och rådet, särskilt 

p. 50–61. För mer info om utvecklingen av förarbetenas betydelse inom tolkningen av EU-rätten se 

Lenaerts, K, & Gutiérrez, J, To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the 

European Court of Justice, s. 19–23 samt Bergström, C F & Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, s. 56-

63.     
25

 Bergström, C F & Hettne, J, Introduktion till EU-rätten, s. 63 samt Bernitz, U & Kjellgren, A, 

Europarättens grunder, s. 193. 
26

 Se exempelvis mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, fotnot 3, där generaladvokat 

Pedro Cruz Villalóns bl.a. hänvisar till studien i Groussot, X., m.fl., The scope of Application of EU 

Fundamental Rights on Member States’Action. In Seach of Certainty in EU Adjucation. Eric Stein 

Working Paper 1/2011.  

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Carl%20Fredrik%20Bergstr%C3%B6m
http://www.adlibris.com/se/sok?q=J%C3%B6rgen%20Hettne
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Carl%20Fredrik%20Bergstr%C3%B6m
http://www.adlibris.com/se/sok?q=J%C3%B6rgen%20Hettne
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en egen underrubrik vid kontraktsvillkor eftersom domen ofta diskuteras i doktrin och 

ger upphov till en rad frågor. I samband med redogörelsen i avsnitt två presenteras de 

brister som finns i direktivet och dess tillämpning gällande sociala hänsyn, samt vilka 

förändringar som vore önskvärda på detta område. Eftersom regleringen kring sociala 

hänsyn är omfattande, finns i slutet av avsnitt två en sammanfattning av rättsläget. För 

att en jämförelse ska kunna göras mellan regleringen kring sociala hänsyn i de två 

direktiven följer i avsnitt tre en redogörelse för regleringen av detta område i det 

reviderade klassiska direktivet. Avsnitt tre inleds med en beskrivning av bakgrunden 

och målen med reformeringen. Övriga underrubriker i avsnitt tre har, likt avsnitt två, 

valts för att återspegla i vilken ordning i upphandlingen som sociala hänsyn 

aktualiseras. Den jämförelse som görs mynnar ut i löpande slutsatser om de skillnader 

som finns mellan direktiven när det gäller sociala hänsyn. Löpande slutsatser görs även 

om huruvida tidigare presenterade problem om sociala hänsyn i det klassiska direktivet 

har lösts eller inte. Jag har valt att presentera det äldre direktivet före det nyare 

direktivet, eftersom det krävs att läsaren har en kunskap om den tidigare regleringen för 

att kunna förstå vad som har ändrats vid revideringen. Uppsatsen avslutas med avsnitt 

fyra som består av sammanfattning och slutsats. Underrubrikerna är valda utefter vilken 

lagstiftningsteknik som har valts vid revideringen. Det som är aktuellt att behandla i 

detta kapitel är kodifiering av praxis, hänvisning till andra rättskällor, ökad tydlighet av 

bestämmelser från tidigare direktiv samt helt nya regler. Detta kombineras med en 

sammanfattning av vad som tidigare har framkommit i uppsatsen gällande de skillnader 

som finns mellan det klassiska direktivet och det reviderade klassiska direktivet. En 

sammanfattning sker även av när revideringen av direktivet har löst tidigare problem om 

sociala hänsyn i offentlig upphandling, och vilka problem som återstår. Istället för att 

slutsatser dras för varje del av upphandlingsprocessen, vilket sker i avsnitt tre, så 

innehåller alltså avsnitt fyra slutsatser sorterade efter vilken lagstiftningsteknik som har 

använts. Uppsatsen avslutas med en avslutande kommentar. I denna kommentar förs 

bl.a. en diskussion kring när i upphandlingsprocessen som det är mest fördelaktigt att ta 

sociala hänsyn. 
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1.7 Terminologi  

 Byggentreprenadkontrakt: ett kontrakt som  

1. avser utförande eller både projektering och utförande av vissa arbeten som är 

hänförligt till vissa verksamheter (för svensk rätt återfinns dessa verksamheter 

i bilaga 1 LOU) eller 

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas, enligt 

krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten.
27

 

 Byggkoncession: ett kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadskontrakt 

men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja 

anläggningen.
28

  

 Etiska märken eller etiska certifikat: handelsrelaterade program som inte är 

statliga och som har till syfte att garantera hållbar utveckling.
29

 Fair Trade, 

Fairtrade, MaxHavelaar, Utz samt Rainforest Alliance anger kommissionen som 

exempel på etiska märken/certifikat.  

 Förfrågningsunderlag: det underlag för anbud som en upphandlande myndighet 

tillhandahåller en leverantör.
30

 I förfrågningsunderlaget framgår alltså vad den 

upphandlande myndigheten avser att upphandla, vilket bl.a. inbegriper vilka 

krav som ställs på leverantören, tilldelningskriterier samt kontraktsvillkor.   

 Klassiska sektorn: myndigheter som upphandlar byggentreprenader, varor och 

tjänster, byggkoncessioner samt anordnar projekttävlingar.
31

 Den klassiska 

sektorn innefattar dock inte upphandling av vatten-, energi-, transport- och 

posttjänster (vilket hör till den s.k. försörjningssektorn).    

 Offentlig upphandling: de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i 

syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller 

byggentreprenader.
32

  

 Projekttävling: en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en 

upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en 

projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.
33

     

                                                      
27

 2:3 LOU.  
28

 2:4 LOU.  
29

 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 31. 
30

 2:8 LOU.  
31

 1:2 st.1 samt 2:19 LOU. 
32

 2:12 LOU.  
33

 2:14 LOU.  
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2 Klassiska direktivet och sociala hänsyn   

2.1 Introduktion till offentlig upphandling  

För att underlätta förståelsen för regelverket kring offentlig upphandling, följer här en 

förenklad redogörelse av de delar av upphandlingsprocessen som är av intresse för 

denna uppsats. Redogörelsen gäller för regleringen i det klassiska direktivet.    

     Efter att en upphandlande myndighet har bestämt vad som ska upphandlas, det s.k. 

kontraktsföremålet, så ska myndigheten formulera kontraktsföremålet i mätbara 

tekniska specifikationer. De tekniska specifikationerna ska ange vilka ”egenskaper som 

krävs av ett material, en produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan 

skall kunna beskrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande 

myndighetens planerade användning”.
34

 De krav som uppställs i de tekniska 

specifikationerna måste vara kopplade till själva varan eller tjänsten. Detta innebär att 

det inte går att ställa tekniska specifikationer på hur kontraktet ska utföras, exempelvis 

att personer med funktionsnedsättning ska anställas.
35

  De tekniska specifikationerna 

utgör en del av förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget sammanställs den 

information som den upphandlande myndigheten ställer till förfogande för en leverantör 

inför en upphandling. Förutom de tekniska specifikationerna ingår krav på leverantören 

(genom en lämplighetsbedömning av leverantören) samt administrativa bestämmelser 

(t.ex. vilken anbudstid som gäller). Därutöver ingår kriterier för tilldelning av anbud 

(tilldelningskriterier), vilka avtalsvillkor som ska gälla under avtalstiden (kommersiella 

villkor) samt särskilda villkor för fullgörande av kontrakt (kontraktsvillkor) i 

förfrågningsunderlaget.
36

  

     Om en upphandlande myndighet uppställer krav på minimilön och anständiga 

arbetsvillkor för den personal som tillverkar varan eller tjänsten, så hänför sig detta till 

hur kontraktet fullgörs, dvs. till kontraktsvillkoren. Dessa kriterier behöver då inte vara 

kopplade till de krav som ställs på själva varan eller tjänsten (kontraktsföremålet).  

     Att förfrågningsunderlaget ska innehålla tilldelningskriterier innebär att den 

upphandlande myndigheten ska ange om den kommer att anta det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet eller det anbud som har det lägsta priset. Om myndigheten väljer 

att ha det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt som urvalsgrund, kan 

                                                      
34

 Bilaga VI i det klassiska direktivet.  
35

 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 29. 
36

 Se avsnitt IV i det klassiska direktivet.  



 

20 

 

myndigheten exempelvis ta hänsyn till föremålets kvalitet, pris samt till faktorer som rör 

sociala hänsyn.
37

 Om denna urvalsgrund väljs, ska myndigheten i 

förfrågningsunderlaget ange vilka kriterier som myndigheten kommer att lägga vikt vid 

när den utser vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet.  Om den upphandlande 

myndigheten istället gör anbudsutvärderingen efter vilket anbud som har lägst pris, görs 

enbart en jämförelse av de pris som anbudsgivarna har lämnat.   

 

2.2 Reserverade kontrakt  

Sociala hänsyn avser bl.a. social integration, vilket inbegriper personer med 

funktionshinder. Eftersom skyddade verkstäder och program för skyddad anställning rör 

personer med funktionshinder, är de relevanta för denna uppsats. Huvudregeln är att 

upphandlande myndigheter inte får kräva att ett kontrakt ska fullgöras av vissa 

kategorier av företag, eftersom detta skulle strida mot likabehandlingsprincipen.
38

 Detta 

gäller dock inte om reglerna kring skyddade verkstäder eller program för skyddad 

anställning aktualiseras. Om majoriteten av de berörda arbetstagarna har 

funktionshinder och på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan arbeta på 

normala villkor kan en upphandlande myndighet kräva att själva fullgörandet av 

kontraktet ska ske inom ramen för program för skyddad anställning eller reservera 

deltagandet i upphandlingen till skyddade verkstäder.
 39

  Syftet med bestämmelsen är att 

verka för att människor med funktionshinder ska vara del av arbetsmarknaden.
40

 En 

medlemsstat måste inte införa regler om reserverade kontrakt i den nationella 

lagstiftningen, utan det är upp till medlemsstaten att själv besluta om den vill ha sådana 

regler. Om medlemsstaten däremot väljer att införa regler om reserverade kontrakt, 

gäller det som är fastställt i direktivet. Bestämmelser om reserverade kontrakt och 

skyddad anställning har inte införts i svensk lagstiftning. Anledningen till att så inte har 

skett är i huvudsak att det är oklart vilka verksamheter som kan vara ”skyddade 

verkstäder” och vad som avses med ”skyddad anställning”.
 41

 I SOU 2005:22 lyftes 

Samhall AB fram som en tänkbar verksamhet i detta sammanhang, men det framhölls 

                                                      
37

 Artikel 53 i det klassiska direktivet samt bl.a. mål C-225/98 Kommissionen mot Frankrike, p. 50.  
38

 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 25.  
39

 Artikel 19 i det klassiska direktivet.  
40

 Skäl 28 i det klassiska direktivet.  
41

 Prop. 2006/07:128 s. 186.  
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att verksamheten snarare motsvarar ett ”program för skyddad anställning”.
42

 Det finns 

således en risk att endast en verksamhet i Sverige skulle kunna delta i en 

upphandlingsprocess som en skyddad verkstad. Vad som avses med begreppen 

”skyddade verkstäder” och ”skyddad anställning” behöver således preciseras, så att det 

framgår hur dessa begrepp ska tolkas. Det är då av vikt att det framgår att även privata 

aktörer ges möjlighet att kunna erhålla kontrakt för skyddade verkstäder.
 43

 

     Att det krävs att minst 50 procent av arbetstagarna ska ha ett funktionshinder är ett 

högt ställt krav. Om ett företag exempelvis har 25 procent anställda med denna typ av 

funktionsnedsättning, har företaget troligtvis betydligt fler anställda med 

funktionsnedsättning än vad de flesta företag har. Eftersom det kan vara av vikt att 

premiera företag som anställer fler med funktionsnedsättning än vad de flesta företag 

gör (trots att de inte når upp till 50 procent), skulle det vara av godo att gränsen för när 

det är möjligt med skyddade verkstäder och skyddad anställning sänktes i det reviderade 

klassiska direktivet. Dessutom kan det finnas andra marginaliserade grupper som skulle 

behöva få en fördel på arbetsmarknaden genom att deras arbetsgivare skulle kunna ha 

reserverade kontrakt och skyddade anställningar. Ett exempel på detta kan vara 

långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, nyanlända personer 

eller personer som på andra sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. De skyddade 

verkstäderna och de skyddade anställningarna skulle därför med fördel även kunna 

inbegripa andra marginaliserade grupper i samhället.  

 

2.3 Tekniska specifikationer  

Sociala hänsyn får främst användas i de tekniska specifikationerna i form av krav på hur 

föremålet ska se ut för att även funktionshindrade kan nyttja det, samt krav som syftar 

till att tillgodose behov som användarna har.
44

 Enligt direktivet är det enbart varornas 

egenskaper som sådana, deras tillverkning, förpackning och användning som ryms 

under begreppet tekniska specifikationer.
45

 En myndighet kan införa tvingande 

bestämmelser i de tekniska specifikationerna som möjliggör för personer med 

funktionshinder att t.ex. få tillgång till offentliga tjänster, offentliga byggnader, 

                                                      
42

 SOU 2005:22 s. 210. 
43

 Prop. 2006/07:128 s. 186.  
44

 Artikel 23 samt skäl 29 i det klassiska direktivet.  
45

 Punkt 1 b i bilaga VI till det klassiska direktivet.  
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allmänna transportmedel samt offentlig information.
46

 En myndighet kan exempelvis 

ställa krav på att en byggnad ska tillgänglighetsanpassas och att bussar ska ha låggolv.
47

 

Tvingande bestämmelser i de tekniska specifikationerna får även avse varor och tjänster 

inom informations- och kommunikationsteknik, såsom exempelvis webbaserade 

program.  Dessa bestämmelser har sin grund i FN:s konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, som alla medlemsstater i EU är anslutna till.
48

   

     De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om tillverkning, ursprung 

eller särskilt framställningsförfarande. Om det får till följd att vissa företag eller 

produkter gynnas eller att andra inte kan komma ifråga får inte hänvisningar ske till 

varumärke, patent eller typ, ursprung eller tillverkning.
 49

 Detta gäller såvida det inte är 

motiverat av föremålet för upphandlingen.
50

 Om föremålet för upphandlingen inte kan 

beskrivas på ett tillräckligt tydligt och begripligt sätt, får en sådan hänvisning ske om 

den följs av orden ”eller likvärdigt”. 
51

 En upphandlande myndighet kan fastställa vilka 

etiska märken/certifikat som uppfyller kriterierna, så länge myndigheten också lämnar 

utrymme för producenter som på andra sätt lever upp till de fastställda kraven.
52

 Ett 

exempel på något som en myndighet inte får ange i de tekniska specifikationerna är krav 

som syftar till att säkerställa arbetsförhållanden för de som arbetar med att producera 

varorna. Detta eftersom denna typ av krav inte anses vara tekniska specifikationer i den 

mening som avses i det klassiska direktivet.
53

 

     I fallet Max Havelaar
54

 prövades bland annat om det är förenligt med det klassiska 

direktivet att i upphandlingen av driften av kaffeautomater i de tekniska 

specifikationerna eller i tilldelningskriterierna ange att det kaffe och/eller te som ska 

levereras ska vara försett med ett specifikt märke med koppling till rättvis handel. EU-

domstolen konstaterade att de aktuella märkena avsåg under vilka villkor som 

leverantören hade anskaffat varorna, vilket inte kan uppställas i tekniska specifikationer.   

                                                      
46

 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 9.  
47

 Stavenow & Sennström, Miljö-och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 93.  
48

 Beslutet av ingående av detta traktat togs av rådet 26 november 2009. Beslutet finns på: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/09/st15/st15540.sv09.pdf  
49

 Artikel 23 p. 8 i det klassiska direktivet. Se även mål C-368/10 Europeiska kommissionen mot 

Konungariket Nederländerna, p. 97.   
50

 Artikel 23 p. 8 i det klassiska direktivet.  
51

 Artikel 23 p. 8 i det klassiska direktivet samt mål 59/93. 
52

 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling s. 32.  
53

 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 32. 
54

 Mål C-368/10 Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna.  
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Domstolen anförde även att det även stred mot direktivet att som tilldelningskriterium 

uppställa ett krav på att produkten ska vara försedd med ett visst märke.
55

 Denna aspekt 

kommer närmare att redogöras för under avsnitt 2.5.1, där tilldelningskriterier 

behandlas.       

     En upphandlande myndighet får beakta produktionsmetoder när den fastställer de 

tekniska specifikationerna.
56

 Detta innebär exempelvis att en myndighet kan ställa 

tekniska krav på hur farligt gods ska lagras, för att på så sätt förebygga 

arbetsplatsolyckor.
57

 Ett annat exempel är att krav kan ställas på att mat ska tillagas på 

ett visst sätt för patientgrupper som har medicinska behov att följa en viss diet ska 

kunna göra detta.  

     Bestämmelserna kring tekniska specifikationer och sociala hänsyn är omfattande och 

den praxis som hör därtill får anses vara tämligen tydlig. För att göra det ännu tydligare 

för de som är delaktiga i upphandlingsprocessen är det vid en revidering av direktivet 

eftersträvansvärt att det som tidigare har utarbetats i praxis ingår i de nya 

direktivbestämmelserna.   

 

2.4 Kvalitativa urvalskriterier  

2.4.1 Uteslutningsgrunder 

Det finns flera anledningar till att en anbudsgivare kan uteslutas från 

upphandlingsprocessen. De anledningar som har koppling till sociala hänsyn är om 

anbudsgivaren genom en lagakraftvunnen dom enligt de rättsliga bestämmelser som 

gäller i den aktuella staten är dömd för brott mot yrkesetiken eller om den upphandlande 

myndigheten kan styrka att anbudsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i 

yrkesutövningen.
58

 Det krävs dock inte att det finns en lagakraftvunnen dom om det 

allvarliga felet i yrkesutövningen, utan detta gäller enbart vid brott mot yrkesetiken. Om 

den upphandlande myndigheten utesluter en anbudsgivare från att delta i 

upphandlingsprocessen, måste de omständigheter som ligger till grund för detta beslut 

vara relevanta och proportionerliga.
59

 Som exempel på vad som kan beaktas som ett 

allvarligt fel eller som ett brott mot yrkesetiken anges i skälen till direktivet bristande 
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 Mål C-368/10 Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna, p. 74 och p. 97.  
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 Bilaga VI till det klassiska direktivet.  
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 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, s. 33.  
58

 Artikel 45 p. 2 c) i det klassiska direktivet.  
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efterlevnad av likabehandling i arbetslivet, samt likabehandling av kvinnor och män 

gällande anställning, yrkesutbildning samt arbetsvillkor.
60

Detsamma gäller om 

medlemsstaten har bestämmelser om anställningsvillkor eller arbetarskydd och dessa 

inte uppfylls av anbudsgivaren.
61

 EU-domstolen har uttalat att begreppet allvarligt fel 

vanligtvis innebär att anbudsgivaren har en felaktig avsikt eller har varit vårdslös. 

Domstolen framhäver dock att om ett kontrakt eller en del av ett kontrakt har 

genomförts felaktigt, ungefärligt eller bristfälligt så kan det tyda på att anbudsgivaren 

har en bristande yrkeskompetens, men det innebär inte automatiskt att ett allvarligt fel 

har begåtts.
62

  

     Eftersom en leverantör genom urvalskriterierna helt kan uteslutas från att delta i 

upphandlingsprocessen är det av vikt att de är utformade så att de utesluter beteenden 

som inte är eftersträvansvärda. Trots bestämmelserna i direktivet och praxis från EU-

domstolen är det inte helt tydligt vad som kan räknas till brott mot yrkesetiken samt 

allvarligt fel i yrkesutövningen. Det finns därför en risk att vissa klandervärda 

beteenden med koppling till sociala hänsyn inte ryms under dessa begrepp och därför 

inte kan leda till uteslutning av en leverantör. För att göra reglerna tydligare föreslår jag 

att det reviderade direktivet innehåller en bilaga med en uttömmande lista på vilka 

faktorer inom sociala hänsyn som en upphandlande myndighet ska lägga vikt vid när 

myndigheten genomför en offentlig upphandling. Bestämmelserna om 

uteslutningsgrunderna skulle hänvisa till denna bilaga. Detta förslag medför att de 

medlemsstater som inte har tagit tillräcklig hänsyn till sociala faktorer vid den offentliga 

upphandlingen måste höja sin nivå så att den överrensstämmer med de krav som ställs i 

direktivet. På detta sätt får sociala hänsyn större inverkan vid upphandlingen. Förlaget 

medför dock även att rättsutvecklingen inom sociala hänsyn kan stagnera för de 

medlemsstater som har ställt högre krav på sociala hänsyn vid upphandlingen än vad 

direktivet sedan föreskriver. En uttömmande lista gör dessutom att flexibiliteten 

minskar för de upphandlande myndigheterna. Min uppfattning är dock att detta vägs 

upp av att rättsläget blir klarare, vilket underlättar för de upphandlande myndigheterna 

att veta vilka faktorer de ska lägga vikt vid bedömningen av om en anbudsgivare ska 

uteslutas eller inte samt ökar förutsebarheten för anbudsgivarna. Dessutom innebär mitt 
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 Skäl 43 i det klassiska direktivet hänvisar till direktiv 2000/78/EG om likabehandling i arbetslivet och 
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62
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förslag att det är lättare att uppnå en gemensam miniminivå på sociala hänsyn vid 

upphandlingen inom unionen.    

     När en upphandlande myndighet ska säkerställa att en anbudsgivare inte har ådragit 

sig en lagakraftvunnen dom för brott mot yrkesetiken, ska myndigheten i första hand 

godta ett utdrag ut kriminalregistret.
63

 Det finns dock inget krav på den upphandlande 

myndigheten att rutinmässigt begära in denna typ av handlingar och inte heller att 

myndigheten på andra sätt ska göra efterforskningar. Många anbudsgivare anser ändå att 

deras deltagande i offentliga upphandlingar hindras av att den upphandlande 

myndigheten har möjlighet att kräva att anbudsgivaren ska presentera intyg och 

handlingar som bevis på att de inte kan eller ska uteslutas från upphandlingsprocessen.
64

 

Dessutom anser många upphandlande myndigheter att det är svårt att få information om 

anbudsgivares personliga ställning när anbudsgivarna är etablerade i andra 

medlemsstater.
65

 Eftersom detta upplevs som ett stort problem, är en översyn av 

myndigheters möjlighet att kräva att anbudsgivare ska presentera handlingar vid en 

upphandlingsprocess behövlig. Ett alternativ vore att enbart kontrollera den vinnande 

anbudsgivaren. Detta skulle spara tid för både anbudsgivarna och för de upphandlande 

myndigheterna, utan att den upphandlande myndigheten riskerar att tilldela kontraktet 

till en anbudsgivare som egentligen skulle ha uteslutits från upphandlingen.    

     Det klassiska direktivet föreskriver under vilka omständigheter en anbudssökande 

eller anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i förfarandet för tilldelning av kontrakt. 

Bestämmelsen indikerar att eventuella uteslutningar av leverantörer ska ske först, och 

att en bedömning av urvalskriterierna följer därefter.
66

 EU-domstolen har dock uttalat 

att det enligt direktivet teoretiskt sett ”inte är uteslutet att kontrollen av anbudsgivarnas 

lämplighet och tilldelningen av kontraktet kan äga rum samtidigt” men att ”det är fråga 

om två skilda moment som omfattas av olika bestämmelser”
67

. Vissa upphandlande 

myndigheter har dock tolkat rättsläget så att de först ska bedöma urvalskriterierna, och 

därefter tilldelningskriterierna. Upphandlande myndigheter har framfört att detta 

förfarande är tidskrävande eftersom en kontroll av urvalskriterierna då behöver ske av 
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 Artikel 45 p. 3 a) i det klassiska direktivet. 
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 Skäl 84 i det reviderade klassiska direktivet.  
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 KOM 2011 (15) slutlig, s. 52–53.  
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alla anbudsgivare.
68

 Ett sätt att göra förfarandet mer flexibelt för den upphandlande 

myndigheten vore att myndigheten ges frihet att själv bestämma i vilken ordning som 

den vill pröva urvalskriterierna och tilldelningskriterierna. En upphandlande myndighet 

kan då välja att inleda processen med att undersöka vilken anbudsgivare som ligger bäst 

till vid värderingen av tilldelningskriterierna. Om det vid en bedömning av 

urvalskriterierna visar sig att denna anbudsgivare inte ska uteslutas från 

upphandlingsprocessen, så behöver inte en bedömning göras av urvalskriterierna för de 

övriga anbudsgivarna.
69

 Detta förfarande fyller enbart sitt syfte om bedömningen av 

tilldelningskriterierna är enkel och kan ske snabbt. Detta är exempelvis fallet när en 

upphandlande myndighet köper standardvaror och har lägsta pris som 

tilldelningskriterium.
70

 Genom att lämna öppet för myndigheten att själv bestämma 

vilket förfarande som är snabbast i det enskilda fallet, kan största möjliga effektivitet 

uppnås.  

 

2.4.2 Kvalificeringskrav  

I det klassiska direktivet framgår inte vilka krav som får ställas på anbudsgivarna. Av 

direktivet framgår däremot vilka bevis som får krävas och utifrån detta kan vägledning 

hämtas över vilka krav som får ställas på anbudsgivarna.
71

 Det är bevisreglerna kring 

teknisk kapacitet som är relevanta vid en behandling av sociala hänsyn.
72

 En 

anbudsgivare som inte har tillräcklig teknisk kapacitet att genomföra kontraktet ska få 

sitt anbud diskvalificerat. Av fallet Lianakis
73

 framgår att villkor som uppställs på en 

anbudsgivares erfarenhet och resurser hör till kvalificeringsvillkoren och inte 

tilldelningskriterierna. I Beentjesfallet ansåg EU-domstolen att villkor på att anställa 

långtidsarbetslösa inte var att se som kvalificeringskrav.
74

 Av kommissionens 

tolkningsmeddelande framgår att kvalificeringskrav med koppling till sociala hänsyn 

enbart får uppställas om det krävs ”särskild sakkunskap inom det sociala området för att 

fullgöra kontraktet”
75

. Det är exempelvis möjligt att som kvalificeringsvillkor ange att 
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 KOM 2011 (15) slutlig, s. 17.  
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 KOM 2011 (15) slutlig, s. 18. 
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 Falk, J-E, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 358.  
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anbudsgivaren ska ha tillgång till den tekniska utrustning som behövs för att säkerställa 

ett socialt skydd. Detta kan vara fallet då det finns ett behov av ”att ha en lämplig 

utrustning för äldre i ett kontrakt för att driva ett särskilt boende inom 

äldreomsorgen”
76

. Detsamma gäller om det krävs att personalen är utbildad inom ett 

visst område för att kunna klara av att utföra kontraktet. Stavenow och Sennström anför 

att ett exempel på ett socialt kvalificeringsvillkor är att anbudsgivaren har kontrollerat 

om produktionen av varorna har skett i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.
77

 

Stavenow och Sennström menar emellertid att det är oklart, även om det inte är 

uteslutet, om det överhuvudtaget går att ställa sociala kvalificeringskrav. Om den typ av 

kvalificeringskrav som har framförts av Stavenow och Sennström får ställas på 

leverantören så stämmer inte det som framgår av kommissionens tolkningsmeddelande, 

dvs. att kvalificeringskraven inom social hänsyn enbart inbegriper villkor på särskild 

sakkunskap inom det sociala området för att fullgöra kontraktet. I doktrin behandlar 

Van den Abeele sociala hänsyn i upphandlingsprocessen.
 78

 I denna artikel nämns inte 

kvalificeringskrav som ett stadium i upphandlingsprocessen där vikt kan läggas vid 

sociala hänsyn.  

     Det är således otydligt om, och i så fall under vilka förutsättningar, som 

kvalificeringskrav med koppling till sociala hänsyn får ställas på en anbudsgivare. Min 

personliga tolkning av direktivet går i enlighet med kommissionens förklaring av 

rättsläget. Jag anser att det redan idag finns möjlighet för en upphandlande myndighet 

att ställa krav på bevis som har koppling till sociala hänsyn, men att dessa krav enbart 

kan uppställas om särskild sakkunskap krävs på området. Bestämmelsen i direktivet 

behandlar trots allt anbudsgivarnas tekniska kapacitet, och därför borde inte en 

undersökning av underleverantörernas efterlevnad av ILO-konventionerna höra till 

denna bedömning. Men eftersom rättsläget inte har tolkats på ett enhetligt sätt, vore det 

bra om det i det reviderade klassiska direktivet förtydligas om bevis som har koppling 

till sociala hänsyn får krävas av en anbudsgivare.    
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2.5 Kontraktstilldelning 

2.5.1 Tilldelningskriterier  

Vid anbudsvärderingen ska den upphandlande myndigheten anta det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet eller det anbud som har det lägsta priset.
79

 Om myndigheten väljer 

att ha det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt som urvalsgrund, kan 

myndigheten exempelvis ta hänsyn till föremålets kvalitet, pris samt miljöegenskaper.
80

 

Dessa kriterier behöver ha koppling till kontraktsföremålet.
81

 Om myndigheten har 

denna urvalsgrund ska myndigheten i förfrågningsunderlaget ange vilka kriterier som 

myndigheten kommer att lägga vikt vid när den utser vilken leverantör som ska tilldelas 

kontraktet.  Om den upphandlande myndigheten istället gör anbudsutvärderingen efter 

vilket anbud som har lägst pris, görs enbart en jämförelse av de pris som anbudsgivarna 

har lämnat. Det är vid urvalsgrunden ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som 

sociala hänsyn aktualiseras.  

     I fallet Max Havelaar uttalade EU-domstolen att det inte krävs ”att ett 

tilldelningskriterium avser en varas egenskaper som sådana, det vill säga ett element 

som faktiskt utgör en del av varan.”
82

 Det framgick vidare att det, i princip, inte finns 

något hinder att i tilldelningskriterierna ange att en vara ska komma från rättvis handel. 

Detta fall gällde inköp av kaffe.  I doktrinen har det dock framförts att det är oklart om 

det är möjligt att som tilldelningskriterier lägga vikt vid alla typer av etiskt handel.
83

 I 

Evansfallet konstaterade EU-domstolen att det vid upphandling av ett narkotiskt 

preparat är att föredra att den upphandlande myndigheten anger ”anbudsgivarens 

förmåga att vidta lämpliga skyddsåtgärder” som tilldelningskriterium.
84

 I fallet Nord-

Pas-De-Calais
85

 fastställde EU-domstolen att det är möjligt för en upphandlande 

myndighet att som tilldelningskriterium ange anställning av långtidsarbetslösa kvinnor, 

så länge det är förenligt med alla grundläggande principer inom EU.
86

 Det är då särskilt 

icke-diskrimineringsprincipen samt friheten att tillhandahålla tjänster som behöver 
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beaktas av den upphandlande myndigheten.
87

 EU-domstolen har således givit uttryck 

för att sociala hänsyn kan beaktas som tilldelningskriterier. I doktrinen har det framförts 

att arbetarskydd kan användas som tilldelningskriterium.
88

 

      Förutom att tilldelningskriterierna måste ha koppling till kontraktsföremålet, får de 

inte medföra obegränsad valfrihet för den upphandlande myndigheten eller bryta mot 

icke-diskrimineringsprincipen.
89

 I det tidigare nämnda fallet Max Havelaar
90

 ansågs 

tilldelningskriterierna vara kopplade till kontraktsföremålet eftersom de märken som 

den upphandlande myndigheten hade krävt var kopplade till varor av ekologiskt 

jordbruk och rättvis handel, samt endast avsåg de varor som skulle levereras och inte 

berörde anbudsgivarnas allmänna inköpspolicy. Problemet gällande 

tilldelningskriterierna i fallet Max Havelaar var att myndigheten däri hade krävt att en 

vara som skulle upphandlas skulle ha ett specifikt märke, vilket enligt EU-domstolen 

inte var tillåtet.  

     I fallet Wienstrom angavs andel ”el från förnybara energikällor” som ett 

tilldelningskriterium.
91 

Den upphandlande myndigheten angav att anbudsgivarna inte 

behövde visa vart elen kom ifrån och gjorde även klart att de inte hade för avsikt att 

kontrollera om de uppgifter som anbudsgivarna lämnade var korrekta. EU-domstolen 

konstaterade att en upphandlande myndighet som uppställer kriterium, måste ha 

möjlighet att kontrollera att det uppgifter som anbudsvinnarens lämnar är korrekta.
92

 

Detta är dock inte lätt att göra – speciellt inte när det gäller faktorer som har koppling 

till sociala hänsyn. Många upphandlande myndigheter anlitar utomstående firmor för att 

utföra kontroller. Den upphandlande myndigheten har möjlighet att till denna 

utomstående firma anmäla vilka företag som de vill ska kontrolleras och därutöver gör 

firman stickprovskontroller. Genom att anlita dessa firmor torde myndigheterna ha 

fullgjort sin undersökningsplikt. Ett problem som kan uppstå när kontrollanterna 

kommer för att utföra sin kontroll är att de inte blir insläppta i fabrikerna hos 

leverantören eller deras underleverantörer. Blir inte personen insläppt i 

huvudleverantörens verksamhet kan påtryckning utövas på ledningen. Gäller det istället 
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underleverantörer så kan många gånger huvudleverantören av varan med fördel 

kontaktas. Det är troligt att en stor del av huvudleverantörerna är måna om sitt rykte och 

därför utövar påtryckningar på sin underleverantör, som då väljer att öppna upp sin 

fabrik för granskning.
 93

 Detta kan dock innebära att mycket tid tas i anspråk innan en 

kontroll får göras av fabriken, vilket kan innebära att eventuella missförhållanden kan 

pågå under en längre tid än om de hade upptäckts direkt. Ett resultat av detta kan bli att 

en underleverantör som är medveten om att den har brister i sin anläggning har 

möjlighet att rätta till problemen i sin fabrik så att den klarar kontrollen när den görs. En 

förhoppning är att dessa förbättringar består efter kontrollen. Om fabrikerna inte öppnas 

för kontrollanterna gör sig leverantören skyldig till kontraktsbrott och därmed 

skadestånd, vilket borde ha en avskräckande effekt. Ett annat problem är att inte alla 

vinnande leverantörer kontrolleras. Den offentliga upphandlingen skulle dock bli 

mycket svår att hantera om det skulle behöva kontrolleras att alla uppgifter som 

leverantören lämnar om sociala hänsyn stämmer. Att det finns en risk för att 

anbudsvinnarens eller dess underleverantörers verksamhet kontrolleras bör medföra att 

anbudsgivarna i högre grad lämnar uppgifter som är korrekta och att de i högre grad tar 

sociala hänsyn i sina verksamheter. Jag ser tyvärr ingen lösning på de problem som 

finns kring kontrollen av leverantörers lämnade uppgifter, och förelår därmed ingen 

ändring av upphandlingsreglerna på denna punkt.  

     De rättsfall som har presenteras ovan är de avgörande fallen om sociala hänsyn som 

tilldelningskriterier. Genom denna praxis kan de övergripande ramarna för vilka typer 

av kriterier som kan uppställas utläsas. Så länge de upphandlande myndigheterna håller 

sig inom dessa ramar kan de själva välja vilka tilldelningskriterier de önskar ha. I mitt 

tycke ska det uttryckligen framgå att en upphandlande myndighet kan ha sociala hänsyn 

som tilldelningskriterier. Dessutom bör den praxis som finns på området befästas i 

direktivbestämmelserna. Om det inte finns många anbudsgivare som till fullo uppfyller 

de sociala mål som uppställs, kan de sociala kraven med fördel ställas som 

tilldelningskriterier. På detta sätt premieras de anbudsgivare som har kommit längst i 

sitt sociala arbete. I flertalet andra fall kan det dock vara bättre att använda sociala 

hänsyn vid andra delar av upphandlingsprocessen än vid anbudsutvärderingen.
94

 Detta 

eftersom det vid andra delar av upphandlingsprocessen kan ställas krav på att sociala 

hänsyn ska tas, medan det vid anbudsutvärderingen som huvudregel enbart sker en 
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relativ jämförelse mellan olika anbud.
95

 Det kan exempelvis anses stötande att väga hur 

väl en arbetsgivare har utformat en lokal så att funktionshindrade kan nyttja lokalen, 

mot hur lågt pris som anbudsgivaren har erbjudit.  

 

2.5.2 Onormalt låga anbud 

En upphandlande myndighet kan förkasta ett anbud som har ett onormalt lågt pris.
96

 

Innan myndigheten förkastar anbudet behöver den skriftligen begära att anbudsgivaren 

förtydligar varför anbudet har ett så lågt pris.
97

 På detta sätt får anbudsgivaren möjlighet 

att visa att anbudet är seriöst.
98

 I direktiven ges exempel på vad dessa förtydliganden 

särskilt ska gälla, och endast ett av dessa exempel har koppling till sociala hänsyn. Den 

bestämmelse som har denna koppling föreskriver att
 
en upphandlande myndighet kan 

vilja veta hur väl den aktuella varan eller tjänsten har producerats i enlighet med de 

bestämmelser om anställningsskydd och arbetsförhållanden som gäller på den ort där 

utförandet av kontraktet ska ske.
99

 Ett exempel på när ett anbud ska förkastas är då färre 

lokalvårdare är anställda än vad som anses tillräckligt i förhållande till det som ska 

städas. Detta gäller såvida arbetsgivaren inte kan förklara att utförandet av kontraktet 

sker i enlighet med tillämpliga lagar, såsom relevant arbetslagstiftning.
100

 Listan i 

direktivet är inte uttömmande. En anbudsgivare ska alltid ges möjlighet att lämna alla 

förklaringar som den anser är lämpliga och samtliga av de förklaringar som 

anbudsgivaren har lämnat ska beaktas av den upphandlande myndigheten.
101

 Alla anbud 

som är onormalt låga kan således inte uteslutas. Det finns legitima skäl till att en 

anbudsgivare kan vilja sälja varan, tjänsten eller byggkoncessionen billigt. En förklaring 

som EU-domstolen har godkänt är att en anbudsgivare försöker att etablera sig på en 

viss marknad.
102

 Det finns flera andra saker än de som nämns i direktivet som kan göra 

att anbudet blir onormalt lågt. Även om listan på vad anbudsgivaren ska lämna 
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förklaringar om inte är uttömmande behöver den utökas till att inrymma fler faktorer 

inom sociala hänsyn än enbart anställningsskydd och arbetsförhållanden. Genom att i 

direktivet uttryckligen ange vilka sociala hänsyn som förklaringarna särskilt ska avse, 

görs en markering av vikten av att beakta sociala hänsyn även vid detta skede i 

upphandlingsprocessen. Dessutom kan en bestämmelse av detta slag tjäna som en 

påminnelse till myndigheten om att förklaringar inom det sociala området kan behövas.  

     I direktivet framgår inte vad som avses med ett onormalt lågt anbud. Det råder heller 

inte någon enighet i doktrin om när ett anbud ska anses vara onormalt lågt. 
103

 EU-

domstolen konstaterade i fallet Impresa Lombardini att medlemsstaterna själva får 

bestämma vad som ska anses vara ett onormalt lågt anbud.
 104

 I Sverige har det inte 

införts regler om detta. Det är då upp till den upphandlande myndigheten att i varje 

enskilt fall avgöra vad som anses falla under begreppet.
105

 Myndigheter upphandlar en 

rad olika varor, tjänster och byggentreprenader och prisbilden på dessa föremål samt 

vinstmarginalen för anbudsgivarna varierar kraftigt. Detta innebär att det är svårt att i 

den nationella rätten (eller i EU-rätten) ställa upp en generell procentuell gräns för när 

ett anbud i förhållande till övriga anbud ska anses vara onormalt lågt.
 106

 En sådan gräns 

skulle dessutom vara problematiskt eftersom det då sker en relativ jämförelse mellan 

anbuden. En sådan reglering tar heller inte hänsyn till att anbudsgivarna konkurrerar 

med varandra, och att en anbudsgivare av detta skäl kan vilja lämna ett mycket lågt 

anbud. Å andra sidan kan denna typ av reglering också vara det perfekta straffet för 

kartellbildning, eftersom underprissättning ur konkurrenssynpunkt borde klassas som ett 

onormalt lågt anbud. Slutligen kan en matematiskt uträknad gräns leda till högre priser 

eftersom anbudsgivare vill undvika att deras anbud klassas som onormalt lågt.
107

 Det är 

därför fördelaktigt om den upphandlande myndigheten själv får göra en bedömning av 

anbudet utifrån varje enskilt fall. Sammanfattningsvis så anser jag alltså att det är bättre 

att lämna bedömningen av onormalt låga anbud till den upphandlande myndigheten, 

istället för att EU eller den enskilda medlemsstaten uppställer tydliga regler på området.  
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 Se Sánchez Graells, A, Public Procurement and the EU competition rules, s. 324-325, Arrowsmith, S, 

The Law of Public and Utilities Procurement, s. 531 samt Ølykke, G,  Abnormally Low Tenders. With an 
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2.6 Kontraktsvillkor  

2.6.1 Direktivets innebörd  

En upphandlande myndighet kan uppställa villkor för hur kontraktet ska fullgöras av 

den vinnande leverantören, s.k. kontraktsvillkor. En upphandlande myndighet får ställa 

sådana villkor under förutsättning att de anges i förfrågningsunderlaget eller 

meddelandet om upphandling samt är förenliga med unionsrätten.
108

Det framgår 

uttryckligen av direktivet att kontraktsvillkoren får omfatta sociala hänsyn.
109

 I skälen 

till direktivet anges exempel på vilka sociala hänsyn som kan tas. Där anges att 

kontraktsvillkoren kan syfta till att personer som har särskilda svårigheter att komma in 

på arbetsmarknaden ska anställas samt att mer allmänt motverka arbetslöshet.
 110

 Detta 

kan exempelvis ske genom att det som villkor för fullgörande av kontraktet krävs att 

långtidsarbetslösa ska anställas eller att arbetslösa och ungdomar ska utbildas. Ett annat 

exempel som ges i skälen till direktivet är efterlevnad av grundläggande ILO-

konventioner, i de fall dessa inte har införts i den nationella rätten, samt krav på 

anställning av fler personer med funktionshinder än vad som krävs enligt den nationella 

lagstiftningen.
111

 Vidare framgår att de lagar, förordningar och kollektivavtal som 

behandlar anställningsvillkor och arbetarskydd på nationell nivå samt på unionsnivå, 

ska tillämpas vid ett kontrakts fullgörande om dessa regler överensstämmer med 

unionsrätten.
112

 Detta ställer höga krav på den upphandlande myndigheten att känna till 

vilka unionsakter som finns inom dessa områden. För att underlätta för de upphandlande 

myndigheterna skulle det behövas en hänvisning till de specifika unionsakter som är 

tillämpliga. Kommissionen har uttryckt att de grundläggande ILO-konventionerna 

består av ILO:s åtta kärnkonventioner, som alla medlemsstater inom EU har anslutit sig 

till.
113

 Det är dock oklart om även andra ILO-konventioner täcks in i bestämmelsens 

tillämpningsområde. Det skulle exempelvis vara behövligt att tydliggöra om 

bestämmelserna i ILO-konvention 94 om arbetsvillkor inom offentlig upphandling kan 

användas som grund för att uppställa kontraktsvillkor. ILO-konvention nr 94 syftar till 

att motverka lönedumpning.
114

 Andra tänkbara ILO-konventioner som skulle kunna 

användas som utgångspunkt för att uppställa kontraktsvillkor är de som rör 
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 Artikel 26 i det klassiska direktivet. 
109
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110

 Skäl 33 i det klassiska direktivet.  
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arbetsinspektion, löneskydd,  minimistandard för social trygghet, sysselsättningspolitik, 

minimiålder för tillträde till arbete samt arbetarskydd och arbetsmiljö.
115

 Det är således 

eftersträvansvärt att det inte enbart är ILO:s kärnkonventioner som ryms inom 

bestämmelsens tillämpningsområde, samt att det uttryckligen anges vilka ILO-

konventioner som avses. 

     Det skulle även vara fördelaktigt om det framgick vilka kontraktsvillkor som kan 

ställas på kontroll av underleverantörer, eftersom detta inte överhuvudtaget behandlas i 

direktivet.  Jag föreslår att direktivet innehåller en bilaga med en uttömmande lista på 

vilka faktorer inom sociala hänsyn som en upphandlande myndighet kan lägga vikt vid 

när den uppställer kontraktsvillkor vid en offentlig upphandling där underleverantörer är 

inblandade. Denna uttömmande lista skulle även kunna hänvisa till vissa namngivna 

unionsakter. Bestämmelserna om kontraktsvillkor skulle hänvisa till denna bilaga. Jag 

har tidigare föreslagit en liknande lösning på de problem som finns rörande 

uteslutningsgrunderna.
116

  

 

2.6.2 Fokus på Beetjesdomen 

Det finns ett mycket uppmärksammat och kritiserat rättsfall från EU-domstolen, vilket 

ofta benämns Beentjesdomen.
117

 Denna dom behandlas separat i denna uppsats eftersom 

domen ofta diskuteras i doktrin och ger upphov till flera frågor. I detta mål ville den 

upphandlande myndigheten att den leverantör som vann kontraktet skulle anlita 

arbetskraft som till 70 procent bestod av långtidsarbetslösa som hade anknytning till en 

regional arbetsförmedling. Det tidigare presenterade fallet Nord-Pas-De-Calais
118

 

gällde sociala krav som tilldelningskriterier och inte som kontraktsvillkor, vilket torde 

vara fallet i Beentjesmålet. I Beetjesdomen ansåg EU-domstolen att kravet på att anställa 

70 procent långtidsarbetslösa som hade anknytning till en regional arbetsförmedling var 
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 De konventioner som avses är: nr 81 konventionen om arbetsinspektion, nr 95 konvention angående 

löneskydd, nr 102 Konventionen om minimistandard för social trygghet, nr 122 Konventionen om 

sysselsättningspolitik, nr 138 Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, nr 155 Konventionen 

om arbetarskydd och arbetsmiljö. Van den Abeele, É, The reform of the EU’s public procurement 

directives: a missed opportunity? s. 38. ifrågasätter varför dessa konventioner inte uttryckligen anges i 

bilaga X i det reviderade klassiska direktivet.  
116

 Se avsnitt 2.4.1.   
117

 Mål C- 31/87 Beentjes. Bedömningen skedde enligt det direktiv om upphandling av 

byggentreprenader som gällde vid denna tidpunkt: direktiv 71/305/EEG om samordning av förfaranden 

för offentlig upphandling av bygg och anläggningsarbeten.  
118

 Mål C-225/98 Nord-Pas-De-Calais.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_minimistandard_f%C3%B6r_social_trygghet&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_minimistandard_f%C3%B6r_social_trygghet&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_syssels%C3%A4ttningspolitik&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_syssels%C3%A4ttningspolitik&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konventionen_om_minimi%C3%A5lder_f%C3%B6r_tilltr%C3%A4de_till_arbete
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_arbetarskydd_och_arbetsmilj%C3%B6&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Konventionen_om_arbetarskydd_och_arbetsmilj%C3%B6&action=edit&redlink=1


 

35 

 

”ett tillkommande särskilt villkor”.
119

 Enligt EU-domstolen var det möjligt att ställa ett 

sådant tillkommande särskilt villkor, så länge kriterierna var lämpliga och icke-

diskriminerande mot anbudsgivare i andra medlemsstater samt angavs i annonsen. Detta 

trots att kravet på att anställa långtidsarbetslösa inte hade någon koppling till 

kontraktsföremålet eller leverantörens lämplighet, och inte heller var ett 

tilldelningskriterium. De slutsatser som EU-domstolen drog i fallet utgick från då 

gällande direktiv som inte uttryckligen innehöll någon reglering angående särskilda 

tilläggsvillkor.
120

 Begreppet ”ett tillkommande särskilt villkor” utvecklades således 

genom bl.a. Beetjesdomen och torde motsvaras av reglerna om särskilda 

kontraktsvillkor som återfinns i artikel 26 i det klassiska direktivet.
121

 Enligt 

Beetjesdomen är det alltså möjligt att uppställa ett tillkommande särskilt villkor, så 

länge kriterierna är lämpliga och icke-diskriminerande mot anbudsgivare i andra 

medlemsstater och anges i annonsen. Att det tidigare använda begreppet ”ett 

tillkommande särskilt villkor” har bytts ut mot begreppet ”villkor vid fullgörande av 

kontrakt”, kan dock vara ämnat att tydliggöra att bestämmelsen inte fullt ut ska tolkas i 

ljuset av Beetjesdomen. I doktrin har det framförts att regleringen i det klassiska 

direktivet torde behöva tillämpas mer restriktivt än vad som tidigare har kodifierats i 

praxis.
122

 Det behöver följaktligen förtydligas hur bestämmelsen om kontraktsvillkor 

ska tillämpas. Enligt Beetjesdomen behöver tillkommande särskilda villkor inte ha 

någon koppling till kontraktsföremålet, vilket även framgår av kommissionens 

tolkningsunderlag samt av doktrin.
123

 Det skulle vara fördelaktigt om även detta 

framgår av direktivet. 

     Det finns även frågetecken kring hur domstolen bedömde de krav som den 

upphandlande myndigheten ställde. I det aktuella fallet innebar kravet att 

långtidsarbetslösa skulle anställas, inte att det var långtidsarbetslösa som skulle utföra 

de arbeten som var föremål för upphandlingen.
124

 Beetjesdomen innebär antingen att det 

går att ställa kontraktsvillkor som inte har samband med utförandet av kontraktet, eller 
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att begreppet kontraktsvillkor ska ges en vidsträckt tolkning. Begreppet kan inrymma på 

vilket sätt ett kontrakt ska fullgöras, t.ex. att långtidsarbetslösa ska utföra 

byggentreprenaden. Detta torde inte vara problematiskt såvida dessa krav inte strider 

mot unionsrätten.
125

 Om begreppet ges en vid tolkning kan det även täcka in villkor som 

leverantören ska uppfylla för att överhuvudtaget tilldelas kontraktet, exempelvis krav på 

att det ska finnas en friskvårdsplan för de anställda. Denna tolkning är dock mer 

kontroversiell än den första tolkningen.
126

 Vid det senare rättsfallet Max Havelaar 

anförde generaladvokaten i sitt förslag till avgörande att de krav som uppställs måste 

avse föremålet för det offentliga kontraktet och får inte avse leverantörens inköpspolitik 

i allmänhet. 
127

 Enligt generaladvokaten får den upphandlande myndigheten inte kräva 

att alla produkter som anbudsgivaren har ska vara rättvisemärkta, utan dessa krav får 

enbart ställas på de varor som ska levereras inom ramen för det offentliga kontraktet. 

Att kraven som uppställs i kontraktsvillkoren enbart kan gälla de varor som ska 

levereras inom ramen för upphandlingen har även framförts i doktrin.
128

 

     Det är behövligt att i det klassiska direktivet definiera vad som avses med särskilda 

villkor för fullgörande av kontrakt. Det borde då framgå att tillkommande särskilda 

villkor inte behöver ha någon koppling till kontraktsföremålet. Det behöver även göras 

tydligt om det är möjligt för en upphandlande myndighet att ställa villkor som inte har 

samband med utförandet av kontraktet.   

 

2.7 Sammanfattning av avsnitt två 

2.7.1Reserverade kontrakt  
Personer med funktionshinder ryms under begreppet sociala hänsyn. När dessa personer 

arbetar i en skyddad verkstad och en myndighet reserverar ett kontrakt till den skyddade 

verkstaden, blir fördelen att denna verkstad i en upphandlingsprocess enbart behöver 

konkurrera med andra skyddade verkstäder. Myndigheten kan även föreskriva att ett 

kontrakt ska utföras inom ett program för skyddad anställning. Ett stort problem med 

regleringen är att det är oklart vilka verksamheter som kan vara ”skyddade verkstäder” 

och vad som avses med ”skyddad anställning”. Innebörden av begreppen behöver 

således preciseras. Det är då av vikt att det framgår att även privata aktörer ges 
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möjlighet att kunna erhålla kontrakt för skyddade verkstäder.
 
 För att det ska vara 

möjligt att reservera ett kontrakt krävs att det är minst hälften av arbetstagarna som har 

ett funktionshinder. Jag förslår att denna gräns sänks, samt att reserverade kontrakt även 

ska tillåtas vid andra marginaliserade grupper än funktionshindrade.   

 

2.7.2 Tekniska specifikationer  

När det gäller de tekniska specifikationerna får sociala hänsyn främst användas i form 

av krav på hur föremålet ska se ut för att även funktionshindrade kan nyttja det, samt 

krav som syftar till att tillgodose behov som användarna har.
129

 De tekniska 

specifikationerna kan enbart inrymma faktorer som är knutna till vilka egenskaper som 

varorna har, exempelvis hur varorna används. En myndighet kan exempelvis ställa krav 

på att en byggnad ska tillgänglighetsanpassas och att bussar ska ha låggolv.
130

 Ett annat 

exempel är att krav kan ställas på att mat ska tillagas på ett visst sätt för patientgrupper 

som har medicinska behov att följa en viss diet ska kunna göra detta. På vilket sätt 

sociala hänsyn kan användas i de tekniska specifikationerna får anses vara tämligen 

tydligt. Jag föreslår därför ingen förändring av rättsläget i sak utan enbart att det som 

tidigare har utarbetats i praxis förs in i direktivbestämmelserna.  

 

2.7.3 Uteslutningsgrunder 

En anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen. De uteslutningsgrunder som har 

koppling till sociala hänsyn är om anbudsgivaren genom en lagakraftvunnen dom enligt 

de rättsliga bestämmelser som gäller i den aktuella staten är dömd för brott mot 

yrkesetiken eller om den upphandlande myndigheten kan styrka att anbudsgivaren har 

gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
131

 Hit hör exempelvis bristande 

efterlevnad av likabehandling i arbetslivet. Det är dock inte helt tydligt vad som kan 

räknas till brott mot yrkesetiken samt allvarligt fel i yrkesutövningen. För att göra 

rättsläget klarare föreslår jag att det reviderade direktivet innehåller en bilaga med en 

uttömmande lista på vilka faktorer inom sociala hänsyn som en upphandlande 

myndighet ska lägga vikt vid när myndigheten genomför en offentlig upphandling. 

Bestämmelserna om uteslutningsgrunderna skulle hänvisa till denna bilaga.  
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130

 Stavenow & Sennström, Miljö-och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 93.  
131

 Artikel 45 p. 2 c) i det klassiska direktivet.  
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     För att underlätta upphandlingen krävs en översyn av kravet på att anbudsgivarna ska 

presentera handlingar som visar att de inte ska uteslutas från upphandlingen. För att 

göra upphandlingsförfarandet mer flexibelt kan den upphandlande myndigheten ges 

frihet att själv bestämma i vilken ordning den vill pröva urvalskriterierna och 

tilldelningskriterierna.  

 

2.7.4 Kvalificeringskrav 

Det är bevisreglerna kring teknisk kapacitet som är relevanta att diskutera vid en 

behandling av kvalificeringskrav och sociala hänsyn. Det är dock otydligt om, och i så 

fall under vilka förutsättningar, som kvalificeringskrav med koppling till sociala hänsyn 

får ställas på en anbudsgivare. Jag och kommissionen tolkar rättsläget på samma sätt. 

Jag anser att det klassiska direktivet gör det möjlighet för en upphandlande myndighet 

att ställa krav på bevis som har koppling till sociala hänsyn, men att dessa krav enbart 

kan uppställas om särskild sakkunskap krävs på området. Detta eftersom bestämmelsen 

i direktivet enbart behandlar anbudsgivarnas tekniska kapacitet. I doktrin har dock andra 

åsikter framförts. Eftersom enighet inte råder på detta område, vore det bra om det i det 

reviderade klassiska direktivet förtydligas om bevis som har koppling till sociala hänsyn 

får krävas av en anbudsgivare.    

 

2.7.5 Tilldelningskriterier  

Den upphandlande myndigheten har två tilldelningsgrunder att välja mellan - den kan 

anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller det anbud som har det lägsta priset. 

Av praxis framgår att sociala hänsyn kan beaktas vid bedömningen av vilket anbud som 

är ekonomiskt mest fördelaktigt. Eftersom det vid tilldelningskriterierna enbart sker en 

relativ jämförelse mellan anbuden, kan det dock i många fall vara bättre att ta hänsyn till 

sociala aspekter i andra skeden av upphandlingsprocessen. Jag anser att det som har 

utarbetats i praxis ska införas i direktivbestämmelserna. För att det ska vara möjligt för 

en upphandlande myndighet att uppställa ett visst tilldelningskriterium krävs att 

myndigheten har möjlighet att kontrollera om de uppgifter som anbudsgivarna lämnar är 

korrekta. Detta är dock mycket svårt, speciellt när det gäller faktorer som har koppling 

till sociala hänsyn. Många gånger anlitas en utomstående firma för att utföra dessa 

kontroller. Så länge dessa firmor inte finner något som tyder på att anbudsvinnaren inte 

uppfyller de kriterier som uppställs så torde myndigheterna ha fullgjort sin 
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undersökningsplikt. Kontrollfunktionen har i huvudsak två problem; det är inte alltid 

som kontrollanterna släpps in i fabrikerna och kontrollanterna gör enbart stickprov. 

Kontrollerna kan ändå vara viktiga, bl.a. eftersom de möjliggör att vissa 

missförhållanden upptäcks. Jag ser tyvärr ingen lösning på de problem som finns kring 

kontrollen av leverantörers lämnade uppgifter, och förelår därmed ingen ändring av 

upphandlingsreglerna på denna punkt.  

 

2.7.6 Onormalt låga anbud 

En upphandlande myndighet kan förkasta ett anbud som har ett onormalt lågt pris. 

Innan anbudet förkastas ska anbudsgivaren ges tillfälle att förklara sig. I direktiven ges 

exempel på vad dessa förtydliganden särskilt ska gälla, och endast ett av dessa har 

koppling till sociala hänsyn.
 
Den bestämmelse som har denna koppling föreskriver att 

en upphandlande myndighet kan vilja veta hur väl den aktuella varan eller tjänsten har 

producerats i enlighet med de bestämmelser om anställningsskydd och 

arbetsförhållanden som gäller på den ort där utförandet av kontraktet ska ske. Mitt 

förslag är att fler förklaringar som har koppling till sociala hänsyn införs i direktivet. I 

direktivet finns inte heller någon definition av vad som avses med ett onormalt lågt 

anbud. I det klassiska direktivet föreskrivs att det i första hand är medlemsstaten, och i 

andra hand den upphandlande myndigheten, som ska uppställa regler om vad som ska 

anses vara ett onormalt lågt anbud. Jag anser att det är bättre att lämna bedömningen av 

onormalt låga anbud till den upphandlande myndigheten, istället för att enskilda 

medlemsstater ska uppställa regler på området.   

 

2.7.7 Kontraktsvillkor  

Det framgår uttryckligen av direktivet att kontraktsvillkoren får omfatta sociala hänsyn. 

Detta innebär bl.a. att kontraktsvillkoren kan avse efterlevnad av grundläggande ILO-

konventioner, i de fall dessa inte har införts i den nationella rätten. Det är dock inte klart 

om det enbart är ILO:s kärnkonventioner som avses eller om även fler av de 

konventioner som ILO har gett ut åsyftas. Det är eftersträvansvärt att det inte enbart är 

ILO:s kärnkonventioner som ryms inom bestämmelsens tillämpningsområde, och det 

skulle i direktivet uttryckligen behöva anges vilka ILO-konventioner som avses. Det 

anges även i direktivet att bl.a. förordningar som behandlar anställningsvillkor och 
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arbetarskydd på unionsnivå ska tillämpas vid ett kontrakts fullgörande. Eftersom detta 

ställer höga krav på den upphandlande myndigheten att känna till vilka unionsakter som 

finns inom dessa områden, efterfrågar jag här en hänvisning till de specifika unionsakter 

som är tillämpliga.  

     Det skulle även vara fördelaktigt om det framgick vilka kontraktsvillkor som kan 

ställas på kontroll av underleverantörer, eftersom detta inte överhuvudtaget behandlas i 

direktivet.  Jag föreslår att direktivet innehåller en bilaga med en uttömmande lista på 

vilka faktorer inom sociala hänsyn som en upphandlande myndighet kan lägga vikt vid 

när den uppställer kontraktsvillkor vid en offentlig upphandling där underleverantörer är 

inblandade. Denna uttömmande lista skulle även kunna hänvisa till vissa namngivna 

unionsakter. Bestämmelserna om kontraktsvillkor skulle hänvisa till denna bilaga.  

     I Beetjesdomen utvecklades begreppet ”ett tillkommande särskilt villkor”, vilket 

torde motsvaras av reglerna om särskilda kontraktsvillkor som återfinns i artikel 26 i det 

klassiska direktivet. Enligt Beetjesdomen är det möjligt att uppställa ett tillkommande 

särskilt villkor, så länge kriterierna är lämpliga och icke-diskriminerande mot 

anbudsgivare i andra medlemsstater och anges i annonsen. Kontraktsvillkoret behöver 

då inte ha någon koppling till kontraktsföremålet. Att det tidigare använda begreppet 

”ett tillkommande särskilt villkor” har bytts ut mot begreppet ”villkor vid fullgörande 

av kontrakt”, kan dock vara ämnat att tydliggöra att bestämmelsen inte fullt ut ska 

tolkas i ljuset av Beetjesdomen. I doktrin har det framförts att regleringen i det klassiska 

direktivet torde behöva tillämpas mer restriktivt än vad som tidigare har kodifierats i 

praxis. Det är följaktligen inte klart vad som är gällande rätt på denna punkt.  I bl.a. 

Beetjesdomen framkom även att ett kontraktsvillkor inte behöver ha koppling till 

kontraktsföremålet. 
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3 Reviderade klassiska direktivet  

3.1 Bakgrund och målen med reformeringen 

Kommissionen presenterade sina förslag på ändringar av det klassiska direktivet i 

december 2011.
132

 Ett av målen med reformen var att upphandlande myndigheter lättare 

skulle kunna använda sig av upphandling för att nå gemensamma samhälleliga mål, 

exempelvis inom social integration och sysselsättning. Bestämmelserna i det klassiska 

direktivet behövde bli tydligare och effektivare, för att få en ökad ändamålsenlighet. En 

undersökning som genomfördes 2007 visade att det då fanns ett hundratals policies 

kring miljö- och sociala krav i de då 26 medlemsstaterna i EU.
133

 Detta visar hur svårt 

det är för myndigheterna att veta när och hur de kan ta sociala hänsyn. Inför 

revideringen framhävde medlemsstaterna även att de ville att förfarandena skulle 

förenklas och bli mer flexibla. Många medlemsstater ansåg även att de administrativa 

bördor som uppstår i samband med urvalet av anbudsgivare behövde förenklas.
134

  

     Några av bestämmelserna i det klassiska direktivet har helt tagits bort och vissa av 

dessa har ersatts av andra. Några bestämmelser har enbart reviderats. Härefter följer en 

redogörelse för vilken reglering inom social hänsyn som finns i det reviderade klassiska 

direktivet. Denna redogörelse inbegriper en jämförelse mellan bestämmelserna om 

sociala hänsyn i det reviderade klassiska direktivet och de i det klassiska direktivet.  

 

3.2 Reserverade kontrakt  

I det klassiska direktivet föreskrevs att en upphandlande myndighet kan reservera ett 

kontrakt om huvuddelen av de anställda har funktionshinder.
135

 Det framhölls i avsnitt 

2.2 att regler om skyddade verkstäder och program för skyddad anställning inte har 

införts i Sverige, eftersom att det är oklart vilka anbudsgivare som rymmer under dessa 

begrepp. Det finns en risk att regleringen i det klassiska direktivet innebär att det enbart 

är Samhall AB som kan klassas som en skyddad verkstad. I det reviderade klassiska 

direktivet finns möjligheter för medlemsstaterna att i den nationella lagstiftningen 

reservera deltagandet i upphandlingen till skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer 

                                                      
132

 KOM 2011 (896) slutlig, s. 2–3. 
133

 Steurer, R, The EU's double-track pursuit of sustainable development in the 2000s: How Lisbon and 

sustainable development strategies ran past each other, s. 99-108. I begreppet policies inkluderades 

lagstiftning, handlingsplaner och vägledningar.  
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 KOM 2011 (15) slutlig, s. 52–53.   
135

 Artikel 19 i det klassiska direktivet.  
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vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med 

funktionsnedsättning eller missgynnade personer. Myndigheten får även föreskriva att 

kontraktet ska fullgöras inom ramen för skyddad anställning, exempelvis med hjälp av 

lönebidrag.
136

 Detta innebär att det i direktivet har tydliggjorts att även arbetsintegrerade 

sociala företag kan erhålla reserverade kontrakt. Enligt tillväxtverket fanns 268 

arbetsintegrerade företag år 2012 i Sverige, vilka sysselsätter 9 000 personer.
137

  

Utformningen av de nya direktivbestämmelserna gör det tydligt att det finns fler 

verksamheter i Sverige än Samhall AB som kan erhålla reserverade kontrakt. I SOU 

2013:12 föreslås därför att Sverige ska införa regler om skyddade verkstäder och 

program för skyddad anställning.
138

 

     I avsnitt två i denna uppsats riktades kritik mot att det i det klassiska direktivet krävs 

att minst 50 procent av arbetstagarna ska ha ett funktionshinder, eftersom detta är ett 

högt ställt krav. Dessutom ifrågasätts om inte andra marginaliserade grupper också 

skulle behöva en fördel på arbetsmarknaden, vilket skulle kunna ske genom att 

reserverade kontrakt och skyddade anställningar även kunde ske om tillräckligt många 

arbetstagare tillhörde marginaliserade grupper. Båda dessa problemområden har lösts i 

det reviderade klassiska direktivet. I det reviderade klassiska direktivet ställs nämligen 

inte lägre krav på antalet anställda som behöver ha funktionsnedsättning för att ett 

kontrakt ska kunna reserveras eller en skyddad anställning ska kunna bli av; nu krävs 

det inte längre att minst 50 procent har funktionsnedsättning utan det räcker med att 

minst 30 procent har funktionsnedsättning.
139

 I det reviderade klassiska direktivet är det 

tillräckligt att personerna har funktionsnedsättning, och det tillägg som finns i det 

klassiska direktivet (”på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva 

yrkesverksamhet på normala villkor”) återfinns inte i det reviderade klassiska direktivet. 

Personer med funktionshinder som kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor söker 

sig antagligen inte i hög grad till skyddade verkstäder och skyddad anställning. Detta 

gör att den ändring som har skett i direktivet i praktiken inte innebär någon större 

förändring för bestämmelsens tillämpningsområde. Däremot uppnås större tydlighet. I 

det reviderade klassiska direktivet gäller bestämmelserna om skyddade verkstäder och 

skyddad anställning inte enbart personer med funktionshinder, utan även missgynnade 

                                                      
136

 Artikel 20 i det reviderade klassiska direktivet. Att detta exempelvis kan ske genom lönebidrag 

framgår av SOU 2013: 12 s. 522.  
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 Tillväxtverket, 22 februari 2012. Se SOU 2013:12, s. 523.  
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 Artikel 20 i det reviderade klassiska direktivet. 
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personer.
140

 Med missgynnade personer avses arbetslösa, missgynnade minoriteter eller 

på annat sätt marginaliserade befolkningsgrupper.
 141  

Bestämmelsens 

tillämpningsområde har således utökats på det sätt som tidigare har efterfrågats.  

 

3.3 Tekniska specifikationer 

I det reviderade klassiska direktivet har det förtydligats att det är egenskaperna hos 

föremålet för upphandlingen som ska anges i de tekniska specifikationerna.
142

 I avsnitt 

2.3 presenterades fallet Max Havelaar, som behandlade upphandling av kaffeautomater 

med krav på att kaffet skulle ha ett specifikt märke.
 143

 I fallet konstaterades att det 

enbart är varornas egenskaper som sådana som avses med tekniska specifikationer. 

Målet satte avtryck på bestämmelserna i det reviderade klassiska direktivet, där det 

uttryckligen framgår att de tekniska specifikationerna ska gälla egenskaperna hos 

föremålet.
144

 I båda direktiven omnämns tillgänglighet för funktionshindrade samt 

formgivning med tanke på samtliga användares behov som egenskaper som omfattas av 

de tekniska specifikationerna.
145

  

     I det klassiska direktivet framgår att det måste vara möjligt att lämna anbud som 

baseras på olika tekniska lösningar. I det reviderade klassiska direktivet har detta 

utökats till att även till ”standarder och tekniska specifikationer på marknaden, inklusive 

de som utarbetats på grundval av prestandakrav knutna till byggentreprenadernas, 

varornas och tjänsternas livscykelegenskaper och hållbarhetsaspekten i 

produktionsprocessen”
146

. Dessa tillägg har tydliggjort vad som kan uppställas som 

tekniska specifikationer.  

     Om det inte motiveras av föremålet för kontraktet, får de tekniska specifikationerna 

inte heller i det reviderade klassiska direktivet hänvisa till särskilt varumärke, patent 

eller typ såsom ursprung eller särskild tillverkning. Det är då heller inte möjligt för en 

upphandlande myndighet att hänvisa till ett särskilt fabrikat, en särskild källa eller ett 

särskilt framställningsförfarande.
147

 Däremot framgår i det reviderade klassiska 

direktivet att en upphandlande myndighet kan hänvisa till märken i de tekniska 
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 Artikel 20 i det reviderade klassiska direktivet.  
141

 Skäl 36 i det reviderade klassiska direktivet.  
142

 Artikel 42 i det reviderade klassiska direktivet.  
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 Mål C-368/10 Max Havelaar, p. 74. 
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 Artikel 43 i det reviderade klassiska direktivet.  
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 Se bilaga VI samt artikel 23 och skäl 29 i det klassiska direktivet, och bilaga VII samt artikel 42 och 

skäl 76 i det reviderade klassiska direktivet. 
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 Se skäl 29 i det klassiska direktivet och skäl 74 i det reviderade klassiska direktivet.  
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 Artikel 42 d) i det reviderade klassiska direktivet.  
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specifikationerna om den vill köpa varor, tjänster eller byggentreprenader med vissa 

sociala egenskaper.
148

 Det finns en liknande bestämmelse i det klassiska direktivet, men 

denna behandlar enbart miljömärken och inte sociala märken.
149

 Regeln i det reviderade 

klassiska direktivet innebär att en upphandlande myndighet får kräva ett särskilt märke 

som bevismedel för att byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna motsvarar de 

egenskaper som krävs för att uppnå de önskade sociala egenskaperna.
150

 Det finns 

åtskilliga krav på dessa märken, exempelvis att märkena måste ha antagits genom ett 

öppet och transparent förfarande där berörda parter har fått möjlighet att delta. Till 

berörda parter räknas exempelvis konsumenter, tillverkare, distributörer, offentliga eller 

privata organ samt företag.
151

 Det är således inte vilka märken som helst som avses falla 

inom tillämpningsområdet för den aktuella bestämmelsen, utan märken såsom det 

europeiska miljömärket, (multi-)nationella miljömärken och liknande som avses.
152

 Den 

upphandlande myndigheten måste dock även vid denna typ av märken godta andra 

märken, såvida dessa uppfyller likvärdiga märkeskrav.
153

 Ett problem som är förenat 

med de sociala märkena är att processen för att fastställa denna typ av märken är 

invecklad, vilket leder till att det är svårt att ens få fram sådana sociala märken.
154

 

     I avsnitt 2.3 framhölls att reglerna och praxis kring sociala hänsyn och tekniska 

specifikationer är förhållandevis tydliga. Det har inte skett stora förändringar inom detta 

område i det reviderade klassiska direktivet. Då tidigare praxis på området har 

avspeglats i det nya direktivet kan revideringen av direktivet i detta avseende ändå anses 

vara tillräcklig.   

 

3.4 Kvalitativa urvalskriterier  

3.4.1 Uteslutningsgrunder 

Urvalskriterierna har ändrats väsentligt i det reviderade klassiska direktivet. I avsnitt 

2.4.1 framfördes kritik mot att den upphandlande myndigheten i det klassiska direktivet 

kan begära att alla anbudsgivare lämnar in intyg och handlingar som bevis på att de inte 

gjort sig skyldiga till något som gör att de kan uteslutas från upphandlingen.
155

 Kritiken 
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 Artikel 43 samt skäl 75 i det reviderade klassiska direktivet. 
149

 Artikel 23 p. 3 b) samt p. 6 och skäl 29 i det klassiska direktivet.   
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grundade sig i att många anbudsgivare upplever att deras möjlighet att lämna anbud 

hindras av att de behöver lämna in så omfattande bevisning för att styrka sin oskuld.
156

 

För att förenkla detta system har det i det reviderade klassiska direktivet införts regler 

om att en upphandlande myndighet måste godkänna ett enhetligt europeiskt 

upphandlingsdokument som bevis för att anbudsgivaren inte ska eller kan uteslutas från 

upphandlingsprocessen.
157

 Det europeiska upphandlingsdokumentet minskar bördan för 

anbudsgivarna, eftersom det då i ett första skede är anbudsgivaren som själv i ett intyg 

anger att den inte ska eller kan uteslutas från den aktuella upphandlingen.
158

 Det är 

enbart den anbudsgivare som tilldelats kontraktet som, utöver det preliminära bevis som 

lämnats i form av en egen försäkran i det europeiska upphandlingsdokumentet, behöver 

presentera relevanta bevis för att denne inte ska eller kan uteslutas.
159

 För att det ska bli 

så enkelt som möjligt för anbudsgivare att lämna den egna preliminära försäkran har det 

i det reviderade klassiska direktivet införts regler om standardformulär.
160

 

Standardformuläret gör det lättare för anbudsgivaren att veta hur de formella 

förklaringarna ska se ut. 

     En anbudsgivare får återanvända det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet 

om den bekräftar att informationen däri fortfarande är korrekt.
161

 Detta innebär 

ytterligare en avlastning för anbudsgivaren. När det blir obligatoriskt att i 

upphandlingsprocessen använda elektroniska medel i kommunikationen bör den 

upphandlande myndigheten inte begära aktuella dokument som den redan besitter.
162

 

Eftersom skäl för uteslutning kan uppkomma hastigt, måste informationen som den 

upphandlande myndigheten har tillgång till vara aktuell. Därför ska de upphandlande 

myndigheterna i första hand kräva den typ av intyg och bevis som finns att tillgå i 

databasen e-Certis.
163

 Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ska finnas 

tillgängligt i denna databas i alla språkversioner.
164

 Syftet med e-Certis är att de 

nationella myndigheterna ska kunna hjälpa varandra att utbyta intyg och styrka 

dokumentation som de upphandlande myndigheterna ofta behöver.
165

 Mitt förslag på att 
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enbart kontrollera den vinnande leverantören har införts i sak, och har även 

kompletterats med en rad bestämmelser för att ytterligare underlätta för anbudsgivaren 

och i vissa fall även för den upphandlande myndigheten. Detta innebär att de problem 

som jag upptäckte i det klassiska direktivet på detta område, torde ha lösts genom den 

revidering som har skett.  

     I det reviderade klassiska direktivet finns en möjlighet för en anbudsgivare att rätta 

till tidigare felsteg. Detta sker genom att en myndighet får godkänna en anbudsgivare 

som den har skäl att utesluta, under förutsättning att anbudsgivaren har vidtagit lämpliga 

åtgärder för att bevisa att den är tillförlitlig.
166

 Denna bestämmelse är helt ny, och 

återfinns sålunda inte i det klassiska direktivet. Bestämmelser i det klassiska direktivet 

föreskriver dock att en upphandlande myndighet kan utesluta en anbudsgivare som är 

dömd för brott mot yrkesetiken eller har begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen, inte 

att den upphandlande myndigheten ska utesluta denna anbudsgivare. Detta torde 

innebära att en upphandlande myndighet även enligt bestämmelserna i det klassiska 

direktivet kan ge en anbudsgivare möjlighet att rätta till tidigare felsteg.
167

 Den nya 

bestämmelsen behöver således i praktiken inte innebära någon större förändring av 

processen för uteslutningen av anbudsgivare.       

     I avsnitt 2.4.1 kritiseras utformningen av urvalskriterierna i det klassiska direktivet 

för att det inte tydligt framgår vilka klandervärda beteenden från anbudsgivarens sida 

som kan utesluta anbudsgivaren från upphandlingsprocessen. I det reviderade klassiska 

direktivet har det införts en bestämmelse som innebär att en anbudsgivare ska uteslutas 

om den varit föremål för en lagakraftvunnen dom om barnarbete och andra former av 

människohandel.
168

 I skälen till direktivet framgår att en anbudsgivare som inte fullgör 

sina sociala skyldigheter, inklusive bestämmelser om tillgänglighet för 

funktionshindrade, kan uteslutas eftersom anbudsgivaren då gör sig skyldig till 

allvarliga fel i yrkesutövningen.
169

 I det klassiska direktivet var det möjligt att utesluta 

en anbudsgivare om den enligt lagakraftvunnen dom enligt den bestämmelse som gäller 

i landet är dömd för brott mot yrkesetiken samt om anbudsgivaren har gjort sig skyldig 

till allvarligt fel i yrkesutövningen som kan styrkas av den upphandlande 
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 Artikel 57 p. 6 i det reviderade klassiska direktivet.  
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 KOM 2011 (15) slutlig, s. 53.  
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myndigheten.
170

 I det reviderade klassiska direktivet har dessa bestämmelser slagits 

samman till en bestämmelse som innebär att en leverantör får uteslutas om den 

upphandlande myndigheten kan visa att en ekonomisk aktör har gjort sig skyldig till ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen, som gör att dennes redbarhet kan ifrågasättas. Det är 

oklart vilken effekt denna lydelseändring är avsedd att ha.  

     Det har införts bestämmelser som innebär att en anbudsgivare kan uteslutas om den 

upphandlande myndigheten kan visa att anbudsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter 

enligt social- och arbetslagstiftning som är fastställda i unionsrätten, nationell rätt, 

kollektivavtal eller i internationella social- och arbetsrättsliga bestämmelser som finns i 

ILO:s kärnkonventioner.
171

 Mitt förslag, som även presenterades i avsnitt 2.4.1, är att 

det införs en bilaga till direktivet med en uttömmande lista på vilka sociala hänsyn som 

en upphandlande myndighet ska lägga vikt vid i en upphandlingsprocess. Reglerna om 

urvalskriterierna skulle hänvisa till denna bilaga. De bestämmelser som har införts i det 

reviderade klassiska direktivet är visserligen av uttömmande karaktär, men det framgår 

inte tydligt vilka regler som avses. Enligt min mening ställer denna bestämmelse för 

höga krav på de upphandlande myndigheternas kunnande om existerande lagstiftning. 

Det skulle underlätta om det i direktivet angavs vilka regler kring social- och 

arbetslagstiftning som finns fastställda i unionsrätten. Detta gör visserligen att 

flexibiliteten minskar samt att rättsutvecklingen inom sociala hänsyn kan stagnera för de 

medlemsstater som har ställt högre krav på sociala hänsyn vid upphandlingen än vad 

direktivet sedan föreskriver. Det uppstår svårigheter när direktiv revideras eller byts ut. 

Förlaget kan dock även öka det sociala hänsynstagandet i vissa medlemsländer. 

Exempelvis måste de medlemsstater som inte har tagit tillräcklig hänsyn till sociala 

faktorer vid den offentliga upphandlingen höja sin nivå så att den överrensstämmer med 

de krav som ställs i direktivet. Jag anser att det förslag som jag presenterat ska införas 

eftersom det är viktigt att rättsläget blir klarare. Ett tydligare rättsläge underlättar för de 

upphandlande myndigheterna att veta vilka faktorer de ska lägga vikt vid bedömningen 

av om en anbudsgivare ska uteslutas, ökar förutsebarheten för anbudsgivarna samt 

åstadkommer lättare att en miniminivå på sociala hänsyn i upphandlingen uppnås inom 

unionen. Eftersom bestämmelsen innebär att en anbudsgivare kan uteslutas, så är 

regleringen inte av tvingande karaktär. Detta innebär att den upphandlande myndigheten 

kan välja att inte utesluta en anbudsgivare som exempelvis bryter mot ILO:s 
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kärnkonventioner. Då ILO:s kärnkonventioner får en starkare rättslig ställning om 

direktivet hänvisar till konventionsreglerna är det problematiskt att denna valbarhet 

finns.
 172

 Det efterfrågas således att bestämmelsen är av tvingande karaktär och att 

innebörden av bestämmelsen tydligare framgår.   

     Den upphandlande myndigheten får nu bedöma anbud innan den kontrollerar att det 

inte finns något skäl för uteslutning av leverantörer.
173

 Reglerna i det klassiska 

direktivet föreskrev det motsatta; eventuella uteslutningar av leverantörer skulle ske 

först, och en bedömning av tilldelningskriterierna följde därefter.
174

 Den reviderade 

regeln innebär att den upphandlande myndigheten kan anpassa upphandlingsprocessen 

efter vad som passar den bäst, vilket gör att en större flexibilitet uppnås.
175

 Det förslag 

som jag framförde på detta har således beaktats i det reviderade klassiska direktivet. 

 

3.4.2 Kvalificeringskrav 

Likt bestämmelserna i det klassiska direktivet framgår i det reviderade klassiska 

direktivet att urvalskriterierna kan avse den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som 

krävs för att utföra det aktuella kontraktet.
176

 Det är bevisreglerna kring teknisk 

kapacitet som är relevanta vid en behandling av sociala hänsyn.
177

  Kraven på den 

tekniska och yrkesmässiga kapaciteten får avse faktorer som anbudsgivaren behöver 

förfoga över, såsom tillgång till tillräcklig mängd personal, tekniska resurser samt den 

erfarenhet som krävs för att fullgöra kontraktet enligt en lämplig kvalitetsstandard. 

Kraven på att anbudsgivaren har tillräcklig erfarenhet kan anges som minimikrav på 

förmåga tillsammans med vilka bevis som krävs för att styrka detta.
178

 Kraven måste ha 

samband med kontraktsföremålet.
179

  

     Den tekniska kapaciteten får även avse tillgänglighet för personer med 

funktionshinder, vilket hör till sociala hänsyn.
180

 Kraven måste dessutom vara 

begränsade till det som krävs för att utföra det aktuella kontraktet, vilket medför att 

andra sociala hänsyn enbart ställas om det krävs ”särskild sakkunskap inom det sociala 
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49 

 

området för att fullgöra kontraktet”.
181

Det är exempelvis möjligt att som 

kvalificeringsvillkor ange att anbudsgivaren ska ha tillgång till den tekniska utrustning 

som behövs för att säkerställa ett socialt skydd. Revideringen av direktivet har således 

inneburit att rättsläget blivit tydligare gällande kvalificeringskrav och sociala hänsyn.  

     På samma sätt som vid uteslutningsgrunderna, ska den upphandlande myndigheten 

godta att alla anbudsgivare i ett första steg lämnar en egen försäkran om att de uppfyller 

kvalificeringsvillkoren.
182

Detta sker genom ett europeiskt enhetligt 

upphandlingsdokument. I detta avseende gäller samma regler kring bl.a. återanvändning 

av upphandlingsdokument samt intyg och bevis i databasen e-Certis, som tidigare har 

diskuterats i avsnitt 3.4.1 kring uteslutningsgrunder.
183

 

 

3.5 Kontraktstilldelning 

3.5.1 Tilldelningskriterier  

I enlighet med det klassiska direktivet är det möjligt att anta det anbud som har det 

lägsta priset eller det som är ekonomiskt mest fördelaktigt.
184

 I det reviderade klassiska 

direktivet föreskrivs däremot att den upphandlande myndigheten ska anta det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
185

 En medlemsstat får till och med förbjuda 

upphandlande myndigheter att som tilldelningskriterium enbart ha priset eller kostnaden 

för föremålet.
186

 Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska fastställas 

på grundval av priset eller genom en analys av den kostnadseffektivitet som föremålet 

för upphandlingen har.
 187

 Av direktivet framgår att de sociala aspekterna exempelvis 

kan bestå av tillgänglighet, utformning med tanke på samtliga användares behov samt 

sociala egenskaper.
188

 Detsamma gäller åtgärder som syftar till att socialt integrera de 

missgynnade personer och medlemmar i sårbara grupper som i vissa fall ska utföra 

kontraktet, samt tillgång till den utbildning som behövs för att kunna utföra det aktuella 

kontraktet.
 189

 Exempel på sådana möjliga tilldelningskriterier är sysselsättning av 
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långtidsarbetslösa eller utbildningsåtgärder för arbetslösa eller ungdomar under 

fullgörandet av det aktuella kontraktet.
190

 I skälen till det klassiska direktivet framgår 

vidare att ”åtgärder som syftar till hälsoskydd för den personal som deltar i 

produktionsprocessen”
191

 kan vara ett tilldelningskriterium, under förutsättning att de 

avser kontraktsföremålet. I avsnitt 2.5.1 framfördes att det i doktrinen anges att ett 

möjligt tilldelningskriterium i det klassiska direktivet är arbetarskydd.
192

 Att så är fallet 

har bekräftats i det reviderade klassiska direktivet. I detta direktiv framgår nämligen att 

tilldelningskriterierna ska tillämpas i enlighet med utstationeringsdirektivet. De regler 

som rör grundläggande arbetsvillkor, såsom exempelvis minimilön, ska dock ligga på 

den nivå som anges i den nationella lagstiftningen eller i kollektivavtal som rymmer 

under tillämpningsområdet för utstationeringsdirektivet.
193

 Det är fördelaktigt att det 

hänvisas till ett specifikt direktiv, istället för att hänvisa till unionsrätten som helhet 

(vilket sker åtskilliga gånger i det reviderade klassiska direktivet). Detta torde göra det 

förhållandevis tydligt för den upphandlande myndigheten att veta vilka regler som 

tilldelningskriterierna speciellt ska ta hänsyn till.  

     I det reviderade klassiska direktivet har det införts nya regler som innebär att det som 

tilldelningskriterier går att använda den typ av märken som kan användas i de tekniska 

specifikationerna. Det är således möjligt att använda exempelvis det europeiska 

miljömärke samt (multi-)nationella miljömärken, under förutsättning att även likvärdiga 

märken godtas.
194

 Det är dock svårt att uppfylla alla de krav som uppställs för att få 

klassas som ett sådant socialt märke.
195

 Ytterligare en skillnad mot det tidigare 

direktivet är att det uttryckligen framgår att sociala aspekter som har koppling till 

kontraktsföremålet får ingå i analysen av kostnadseffektiviteten. Detta är således 

tvärtom vad som genom praxis har utarbetats för det klassiska direktivet. Det har 

dessutom införts regler kring när ett tilldelningskriterium anses ha koppling till 

kontraktsföremålet. Vid denna bedömning kan alla skeden av föremålets livscykel tas i 

beaktande, vilket innebär att specifika produktions-, tillhandahållande-, eller 

handelsprocesser får beaktas. Hit hör även ett specifikt skede av föremålets livscykel 
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som inte utgör en del av föremålet för upphandlingen.
196

 I skälen till direktivet anges att 

ett krav på en varas produktionsprocess exempelvis rymmer tilldelningskriterier som 

innebär att tillverkningen av en vara inte omfattar giftiga kemikalier.
197

 I skälen 

hänvisas även till tidigare praxis från EU-domstolen där det framgår att 

tilldelningskriterierna även kan omfatta leverans av rättvisemärkta varor.
198

  

     Om en anbudsgivare som har lämnat in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

inte iakttar tillämpliga social- och arbetsrättsliga skyldigheter som är fastställda i 

unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller ILO:s kärnkonventioner, får den 

upphandlande myndigheten besluta att inte tilldela kontraktet till denna anbudsgivare.199 

En motsvarande bestämmelse finns även om uteslutningsgrunder, vilket har behandlats 

under avsnitt 3.4.1.  Problemet med denna typ av bestämmelse är, enligt min mening, att 

för höga krav ställs på de upphandlande myndigheternas kunnande om existerande 

lagstiftning samt att bestämmelsen är av icke-bindande karaktär.
200

 Dessutom ger ILO:s 

kärnkonventioner ett mycket grundläggande skydd och är snarare 

målsättningsstadganden än bestämmelser som uppställer krav.   

     Tilldelningskriterierna ska innehålla specifikationer som möjliggör en kontroll av 

hur väl anbuden uppfyller tilldelningskriterierna.
201

 Som tidigare har framförts i avsnitt 

2.5.1 anställer vissa myndigheter en utomstående konsultfirma som ska utföra denna 

kontroll av leverantörer och underleverantörer. Denna kontroll är dock förenad med 

åtskilliga svårigheter.   

     Bestämmelserna om tilldelningskriterierna i det reviderade klassiska direktivet 

innehåller delar som tidigare enbart varit fastslaget i praxis samt utarbetats i doktrin. De 

reviderade bestämmelserna innehåller dessutom exempel på vad som kan anses höra till 

sociala aspekter. Vissa revideringar innebär att för höga krav ställs på de upphandlande 

myndigheternas kunskap vilka unionsakter som finns inom ett visst område. En 

bestämmelse i det reviderade klassiska direktivet hänvisar dessutom till ILO-

konventioner som enbart ger ett mycket grundläggande skydd och som är av 
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målsättningsstadgandekaraktär. Trots detta får revideringen av tilldelningskriterierna 

sammantaget anses har gjort rättsläget tydligare.  

 

3.5.2 Onormalt låga anbud  

Det har införts mer preciserade regler om onormalt låga anbud i det reviderade klassiska 

direktivet än vad som tidigare fanns. Någon definition av begreppet onormalt lågt anbud 

återfinns dock inte. Detta innebär att vad som tidigare har utarbetats i praxis får ge 

vägledning. Tidigare praxis från EU-domstolen visar att om det inte har införts regler i 

den nationella rätten som definierar vad som avses med ett onormalt lågt anbud är det 

den upphandlande myndigheten som i varje enskilt fall får avgöra vad som anses falla 

under detta begrepp.
202

 Som framförts i avsnitt 2.5.2 är min mening att det är 

fördelaktigt att helt lämna denna bedömning till den upphandlande myndigheten, och 

inte låta medlemsstaterna reglera detta genom nationella regler. Detta har dock inte 

beaktas i revideringen, eftersom rättsläget innebär att medlemsstaterna kan införa 

nationella regler.  

    Även i bestämmelsen om onormalt låga anbud i det reviderade klassiska direktivet är 

det föreskrivet att en upphandlande myndighet är skyldig att begära in förklaringar när 

den anser att ett anbud är lågt i förhållande till det som ska upphandlas.
203

 Om de 

förklaringar som lämnas in inte på ett tillfredsställande sätt förklarar det låga priset, får 

den upphandlande myndigheten förkasta anbudet. Det som är nytt i det reviderade 

klassiska direktivet är att listan på förklaringar som den upphandlande myndigheten kan 

behöva för att kunna göra denna bedömning har utökats, något som jag tidigare har 

efterfrågat. I direktivet framgår exempelvis att den upphandlande myndigheten kan 

begära in förklaringar angående om anbudsgivaren uppfyller de social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter i unionsrätten, nationell rätt samt kollektivavtal eller social- 

och arbetsrättsliga bestämmelser i ILO:s kärnkonventioner.
204

 Om myndigheten 

fastställer att anbudet är onormalt lågt för att anbudsgivaren inte uppfyller dessa 

skyldigheter ska anbudet uteslutas.
205

 I direktivet föreskrivs även att myndigheten 

särkskilt ska begära in förklaringar kring hur anbudsgivarens underleverantörer sköter 

sig. Den upphandlande myndigheten ska säkerställa att även underleverantörer iakttar 
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social- och arbetsrättsliga skyldigheter i unionsrätten, nationell rätt samt kollektivavtal 

samt att de inte bryter mot vissa ILO-konventioner om social- och arbetsrätt. Det är 

positivt att det i direktivet framgår vad förklaringarna från anbudsgivarna särskilt ska 

avse. Det ska dock noteras att trots att det i det klassiska direktivet uttryckligen anges 

att anbud ska förkastas om inte nämnda ILO- konventioner följs, så innebär detta i sig 

inte särskilt långtgående krav på sociala hänsyn. Detta eftersom konventionerna endast 

ger ett mycket grundläggande skydd. Det är dessutom svårt för den upphandlande 

myndigheten att kontrollera att de förklaringar som en leverantör lämnar om sin egen 

verksamhet är korrekta. Det torde då vara ännu svårare att granska de förklaringar som 

leverantörer lämnar avseende sina underleverantörer. Det är fördelaktigt att dessa 

bestämmelser är av tvingande karaktär, även om det kan ifrågasättas varför inte 

motsvarande bestämmelse för uteslutningsgrunder och tilldelningskriterier har gjorts 

tvingande. 

 

3.6 Kontraktsvillkor  

Bestämmelser med koppling till sociala hänsyn rörande uteslutningsgrunderna, 

tilldelningskriterierna, onormalt låga anbud samt kontraktsvillkoren är till stor del 

likartade.
206

 Av direktivet framgår att villkoren för fullgörandet av kontraktet kan 

innefatta krav på sociala eller sysselsättningsrelaterade hänsyn.
207

Kontraktsvillkoren 

ska, liksom tilldelningskriterierna, tillämpas i enlighet med utstationeringsdirektivet. De 

regler som rör grundläggande arbetsvillkor, såsom exempelvis minimilön, ska dock 

ligga på den nivå som anges i den nationella lagstiftningen eller i kollektivavtal som 

rymmer under tillämpningsområdet för utstationeringsdirektivet.
208

 I skälen till det 

klassiska direktivet framgår att de lagar, förordningar och kollektivavtal som behandlar 

anställningsvillkor samt arbetarskydd på såväl nationell nivå som på unionsnivå ska 

tillämpas om reglerna överrensstämmer med unionsrätten. Detta ställer höga krav på de 

upphandlande myndigheterna som behöver ha kunskap om vilka rättsakter som finns 

inom unionen. Revideringen innebär en uttrycklig hänvisning till ett direktiv, vilket gör 

reglerna tydligare än i det klassiska direktivet. För att göra reglerna ännu klarare skulle 

det kunna anges vilka bestämmelser i utstationeringsdirektivet som inte är tillämpliga, 
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istället för att göra ett generellt undantag för de regler i utstationeringsdirektivet som rör 

grundläggande arbetsvillkor.  

     I skälen till både det klassiska direktivet och i det reviderade klassiska direktivet 

framgår att kontraktsvillkoren kan avse att leverantören ska följa de grundläggande 

ILO-konventionerna.
209

 När ILO-konventionerna ska beaktas vid 

uteslutningsgrunderna, tilldelningskriterierna samt vid bedömningen av onormalt låga 

anbud sker en hänvisning till namngivna ILO konventioner, vilka klassas som ILO:s 

åtta kärnkonventioner. När det vid kontraktsvillkoren anges att ILO:s grundläggande 

konventioner kan uppställas som kontraktsvillkor, blir frågan om ILO:s grundläggande 

konventioner är samma som ILO:s kärnkonventioner.
210

 Kommissionen anser i sitt 

tolkningsmeddelande att de grundläggande ILO-konventionerna består av ILO:s åtta 

kärnkonventioner.
211

 Andra tänkbara ILO-konventioner gäller arbetsvillkor inom 

offentlig upphandling, arbetsinspektion, löneskydd, minimistandard för social trygghet, 

sysselsättningspolitik, minimiålder för tillträde till arbete samt arbetarskydd och 

arbetsmiljö.
212

 Trots att det av det reviderade klassiska direktivet framgår att det går att 

ställa kontraktsvillkor som innebär att anbudsvinnaren ska följa ILO:s grundläggande 

konventioner, är det fortfarande inte uteslutet att fler ILO-konventioner kan användas 

som grund för att uppställa kontraktsvillkor. De grundläggande konventionerna torde 

åtminstone motsvara kärnkonventionerna. Det framgår inte av förarbetena till det 

klassiska direktivet varför en hänvisning sker till ILO-konventioner istället för att de 

relevanta bestämmelserna i konventionerna införs direkt i direktivet. Jag tror att detta är 

fallet för att det skulle bli ett mycket omfattande och svårtillgängligt direktiv om mycket 

av informationen från utvalda ILO-konventioner infördes direkt i direktivet. Av det 

reviderade klassiska direktivet framgår att en upphandlande myndighet kan uppställa 

kontraktsvillkor som främjar jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män, ett ökat 

deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och en balans mellan arbete och privatliv.
213

 

Dessa exempel återfinns inte i det klassiska direktivet. Till ILO:s kärnkonventioner hör 
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dock bland annat ILO-konvention nr 111 om diskriminering i fråga om anställning och 

yrkesutövning samt ILO-konvention nr 100 om lika lön för män och kvinnor samt för 

arbete av lika värde. De bestämmelser som finns i dessa konventioner kan anses 

motsvara de nya exemplen som tas upp i det reviderade klassiska direktivet. Det 

framgår inte av förarbetena till det reviderade klassiska direktivet varför lagstiftaren har 

valt att speciellt lyfta ut att kontraktsvillkoren kan främja jämställdhet i arbetslivet 

mellan kvinnor och män, ett ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och en 

balans mellan arbete och privatliv, och inte nöjt sig med hänvisningen till utvalda ILO-

konventioner. Antagligen har detta skett för att lagstiftaren ytterligare vill betona vikten 

av att dessa hänsyn tas.  

     I det reviderade klassiska direktivet anges att kontraktsvillkoren dessutom får avse 

hälsoskydd för den personal som är del av produktionsprocessen.
214

 Någon 

motsvarighet till detta exempel finns inte i det klassiska direktivet. De exempel som är 

likartade i de båda direktiven är att kontraktsvillkoren kan avse åtgärder som syftar till 

anställning av fler missgynnande personer än vad som krävs enligt nationell lagstiftning 

samt krav på utbildning i de färdigheter som behövs för att utföra det aktuella 

kontraktet.
 215

  Detsamma gäller åtgärder som syftar till att främja social integration för 

missgynnande personer eller medlemmar i sårbara grupper som fått i uppdrag att 

fullgöra kontraktet.
216

 Detta gäller under förutsättning att villkoren för fullgörande av 

kontraktet har samband med kontraktsföremålet. Kontraktsvillkoren kan exempelvis 

avse åtgärder som främjar sysselsättning för långtidsarbetslösa eller utbildning av 

arbetslösa eller ungdomar under det kontrakt som ska tilldelas.
217

 I avsnitt 2.6.1 

framfördes att praxis, kommissionens tolkningsunderlag samt doktrin visar att 

kontraktsvillkoren i det klassiska direktivet inte behöver ha koppling till 

kontraktsföremålet.
218

 Detta skiljer sig mot vad som gäller enligt det reviderade 

klassiska direktivet, där det alltså uttryckligen framgår att kontraktsvillkoren ska vara 

kopplade till kontraktsföremålet. Det har även införts bestämmelser om vad som anses 

höra till kontraktsföremålet, vilket sker enligt samma bedömning som görs vid 

tilldelningskriterierna. Detta innebär att alla skeden av föremålets livscykel, inklusive 
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föremålets produktions-, tillhandahållande - och handelsprocess, hör till 

kontraktsföremålet. Detsamma gäller en specifik process i ett senare skede av 

föremålets livscykel, som inte nödvändigtvis utgör en del av föremålet.
219

 Ett exempel 

på en produktions- eller tillhandahållandeprocess är att giftiga kemikalier inte ska 

användas vid tillverkningen av de varor som har upphandlats.
220

 

     I skälen till direktivet har även tidigare praxis från EU-domstolen rörande 

användningen av rättvisemärkta varor införts. Det är således fortfarande möjligt att i 

kontraktsvillkoren ställa krav på användningen av rättvisemärkta varor, vilket 

exempelvis kan innebära krav på betalning av ett minimipris och ett högre pris till 

tillverkaren.
 221

 Den upphandlande myndigheten får dessutom i kontraktsvillkoren ställa 

krav på märken, såsom det europeiska miljömärket, (multi)nationella miljömärken och 

liknande.
222

 Här gäller alltså samma regler för uppställande av krav som för tekniska 

specifikationer och tilldelningskriterier.
223

 Problemet är att processen för att fastställa 

dessa märken är så invecklad att det är få märken som klassas som sociala märken.
224

  

      I det klassiska direktivet behandlas inte kontraktsvillkor som inkluderar 

underleverantörer. Detta har ändrats i det reviderade klassiska direktivet. Liksom vid 

onormalt låga anbud kan den upphandlande myndigheten i det reviderade klassiska 

direktivet som kontraktsvillkor ställa krav på kontroll av underleverantörer.
225

 Syftet 

med bestämmelsen är att den upphandlande myndigheten ska kunna säkerställa att även 

underleverantörer iakttar social- och arbetsrättsliga skyldigheter i unionsrätten, nationell 

rätt samt kollektivavtal samt inte bryter mot vissa ILO-konventioner om social- och 

arbetsrätt. Kontrollen ska ske genom lämpliga åtgärder inom ramen för myndighetens 

ansvar och befogenhet. De nya bestämmelserna i direktivet har inte löst de problem som 

är förenade med kontrollen av om underleverantören lever upp till sina skyldigheter. 

Det ska dock noteras att detta är ett problem som är mycket svårt att lösa. ILO:s 

kärnkonventioner ger ett mycket grundläggande skydd och många gånger består 

bestämmelserna i dessa konventioner av målsättningsstadganden snarare än av krav. Det 

finns många ILO-konventioner som inte täcks av bestämmelsen. Ett exempel på detta är 

ILO-konvention nr 94 om arbetsvillkor inom offentlig upphandling. Detta innebär att 
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bestämmelsen i denna del i realiteten enbart ger ett mycket grundläggande socialt skydd 

för de som arbetar med fullgörandet av kontraktet. Att en upphandlande myndighet ska 

veta vart alla social- och arbetsrättsliga skyldigheter som uppställs i unionsrätten finns 

är att ställa för höga krav på den upphandlande myndigheten om existerande regler. För 

att underlätta för den upphandlande myndigheten skulle det behöva anges vilka 

rättsakter inom unionen som avses i bestämmelsen. Det förslag som jag framförde i 

avsnitt 2.6.1 innebär att direktivet skulle innehålla en bilaga med en uttömmande lista 

på vilka faktorer inom sociala hänsyn som en upphandlande myndighet kan lägga vikt 

vid när den uppställer kontraktsvillkor vid en offentlig upphandling där 

underleverantörer är inblandade. Bestämmelserna om kontraktsvillkor skulle hänvisa till 

denna bilaga. Jag har tidigare föreslagit en liknande lösning på de problem som finns 

rörande uteslutningsgrunderna.
226

 Någon sådan bestämmelse har dock inte införts för 

varken kontraktsvillkoren eller för uteslutningsgrunderna.  

     I avsnitt 2.6.2 diskuterades de tolkningssvårigheter som finns kring Beetjesdomen. 

Det framkom bl.a. att regleringen kring kontraktsvillkor i det reviderade klassiska 

direktivet skulle behöva besvara om det går att ställa kontraktsvillkor som inte har 

samband med utförandet av kontraktet. Detta eftersom det i Beetjesfallet fanns ett 

villkor som innebar att långtidsarbetslösa skulle anställas, och inte att det var 

långtidsarbetslösa som skulle utföra de arbeten som var föremål för upphandlingen.
227

 

Genom att ställa ett sådant generellt krav kan en myndighet uppnå större samhällsnytta, 

exempelvis genom att arbetslösheten blir lägre. Något sådant förtydligande av om det 

behövs en koppling mellan kontraktsvillkor och utförandet av kontraktet har dock inte 

skett. I avsnitt 2.6.2 framförde jag även att det vore behövligt att det infördes någon 

form av definition av vad kontraktsvillkor innebär. Inte heller detta har beaktats i 

revideringen av direktivet. 
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4 Sammanfattning och slutsats 

4.1 Inledning 

Enligt EU:s egna regler ska en rättsakt utformas så att den är lätt att förstå samt utan 

tvetydigheter. Rättsregeln ska dessutom vara koncis och sakna överflödiga inslag. 

Slutligen ska rättsakten utformas med precision, så att den inte lämnar några 

tveksamheter hos läsaren.
228

 För att underlätta förståelsen för unionslagstiftningen är det 

således viktigt att den redaktionella kvaliteten är god. I avsnitt fyra undersöks därför 

vilken lagstiftningsteknik som har använts vid revideringen av direktivet. Det som är 

aktuellt att behandla i detta kapitel är kodifiering av praxis, hänvisning till andra 

rättskällor, ökad tydlighet av bestämmelser från tidigare direktiv samt helt nya regler. 

Detta kombineras med en sammanfattning av vad som tidigare har framkommit i 

uppsatsen gällande de skillnader som finns mellan det klassiska direktivet och det 

reviderade klassiska direktivet. En sammanfattning sker även av när revideringen av 

direktivet har löst tidigare problem om sociala hänsyn i offentlig upphandling, och vilka 

problem som återstår. Uppsatsen avslutas med en avslutande kommentar. I denna 

kommentar förs bl.a. en diskussion kring när i upphandlingsprocessen som det är mest 

fördelaktigt att ta sociala hänsyn. 

 

4.2 Kodifiering av praxis 

På några ställen i uppsatsen har jag önskat att det som framkommit i praxis kring det 

klassiska direktivet ska befästas i direktivet. Genom att göra det tydligt för den 

upphandlande myndigheten och anbudsgivarna vad som är gällande rätt uppnås 

förutsebarhet och rättssäkerhet. I vissa delar av upphandlingsprocessen är reglerna och 

praxis kring sociala hänsyn förhållandevis tydliga, och det krävs inte då mycket mer av 

revideringen än att praxis kodifieras. Detta är fallet vid de tekniska specifikationerna. 

En kodifiering av praxis har skett gällande det som har utarbetats kring de tekniska 

specifikationerna i fallet Max Havelaar. Fallet behandlade upphandling av 

kaffeautomater med krav på att kaffet skulle ha ett specifikt märke. EU-domstolen 

konstaterade att det enbart är varornas egenskaper som sådana som avses med tekniska 

specifikationer. Målet satte avtryck på bestämmelserna i det reviderade klassiska 

                                                      
228

 1.1 i Joint Practical Guide for persons involved in the drafting of European Union legislation.    



 

59 

 

direktivet, eftersom det där uttryckligen framgår att de tekniska specifikationerna ska 

gälla egenskaperna hos föremålet. 

      I andra delar av upphandlingsprocessen krävs fler förtydliganden av gällande rätt än 

vad praxis kan ge, och då är en kodifiering av praxis endast en del av den revidering 

som är önskvärd. Detta gäller exempelvis bestämmelsen om tilldelningskriterier. I detta 

fall har praxis i målet Max Havelaar kodifierats gällande användningen av 

rättvisemärkta varor. Det framgår uttryckligen i det reviderade klassiska direktivet att 

det är möjligt att i tilldelningskriterier ställa krav på användningen av rättvisemärkta 

varor. För att göra rättsläget ännu klarare har det i skälen till direktivet införts exempel 

på vad som kan anses vara en rättvisemärkt vara. Där framgår att rättvisemärkta varor 

exempelvis kan innebära att krav ställs på betalning av ett minimipris och ett högre pris 

till tillverkaren.
229

 

 

4.3 Hänvisning till andra rättskällor 

4.3.1 Artikel 18.2 och ILO-konventionerna  

I det reviderade klassiska direktivet hänvisas ibland till annan lagstiftning. En av 

grundstommarna i det nya direktivet är artikel 18.2. En hänvisning till denna artikel sker 

i uteslutningsgrunderna, tilldelningskriterierna samt vid bedömningen av onormalt låga 

anbud. I artikel 18.2 föreskrivs bl.a. att de social- och arbetsrättsliga skyldigheter som är 

tillämpliga och som fastställs i internationella social- och arbetsrättsliga bestämmelser 

som anges i bilaga X ska iakttas. De internationella konventioner som behandlas i 

bilaga X är ILO:s kärnkonventioner som gäller förenings- och organisationsfrihet, 

tvångsarbete, diskriminering samt barnarbete. De grundläggande problemen med ILO:s 

kärnkonventioner är att de är formulerade som målsättningsstadganden snarare än som 

krav. Det finns inga direkta sanktionsmöjligheter för den stat som, utanför 

upphandlingsprocessen, bryter mot sina åtaganden enligt ILO-konventionerna. Genom 

att införa krav på efterlevnad av ILO-konventionerna i upphandlingsprocessen kan 

anbudsgivaren straffas. När detta införs i uteslutningsgrunderna, kan en anbudsgivare 

uteslutas helt från att delta i upphandlingen. När så sker i tilldelningskriterierna kan en 

anbudsgivare riskera att inte tilldelas kontraktet för att den får för lite poäng om den inte 

arbetar för sociala hänsyn i sin verksamhet. Om anbudsgivaren anses ha ett onormalt 

lågt anbud för att den inte efterlever ILO:s kärnkonventioner, ska anbudet förkastas. 
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Detta gör att införandet av ILO-konventionerna i upphandlingsprocessen ändå i viss 

mån kan tjäna som påtryckningsmedel på anbudsgivarna.  

      Vid kontraktsvillkoren sker ingen hänvisning till artikel 18.2, utan istället framgår 

uttryckligen av bestämmelsen om kontraktsvillkor att hänsyn kan tas till grundläggande 

ILO-konventioner. Om en anbudsgivare bryter mot kontraktsvillkoren, gör den sig 

skyldig till kontraktsbrott och efterföljande sanktioner. Kommissionen har uttryckt att 

de grundläggande ILO-konventionerna består av ILO:s åtta kärnkonventioner, som alla 

medlemsstater inom EU har anslutit sig till.
230

 Denna information finns dock inte i 

direktivet eller i praxis. Det är följaktligen inte helt klart om även andra ILO-

konventioner täcks in i bestämmelsens tillämpningsområde. Det skulle exempelvis vara 

behövligt att tydliggöra om bestämmelserna i ILO-konvention 94 om arbetsvillkor inom 

offentlig upphandling kan användas som grund för att uppställa kontraktsvillkor. Andra 

ILO-konventioner som är tänkbara att inkludera vid kontraktsvillkoren är de som rör 

arbetsinspektion, löneskydd,  minimistandard för social trygghet, sysselsättningspolitik, 

minimiålder för tillträde till arbete samt arbetarskydd och arbetsmiljö.
231

 Det är 

eftersträvansvärt att fler än ILO:s kärnkonventioner ryms inom bestämmelsens 

tillämpningsområde, men det har alltså inte införts något förtydligande om att så är 

fallet. Gällande uteslutningsgrunderna, tilldelningskriterierna samt vid bedömningen av 

onormalt låga anbud, framgår det uttryckligen att det är ILO:s kärnkonventioner som 

avses i bestämmelsen. Även i dessa fall skulle det vara fördelaktigt om hänsyn behövde 

tas till andra ILO-konventioner.  

     I artikel 18.2 föreskrivs även att de social- och arbetsrättsliga skyldigheter som är 

tillämpliga och som fastställs i unionsrätten, nationell rätt samt kollektivavtal ska 

iakttas. Jag anser att det kan ställas krav på att en upphandlande myndighet ska känna 

till den nationella rätten och de kollektivavtal som gäller. Däremot anser jag att det är ett 

för högt ställt krav att de upphandlande myndigheterna ska känna till vilka social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter som är fastställda i unionsrätten. Detta eftersom rättsreglerna 

inom unionen är tämligen omfattande och komplicerade. Mitt förslag är därför att det i 
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direktivet anges vilka regler i unionslagstiftningen som avses. Detta gör dock att 

flexibiliteten minskar och svårigheter uppstår när den unionslagstiftning som direktivet 

hänvisar till genomgår förändringar. Rättsutvecklingen inom sociala hänsyn kan 

stagnera för de medlemsstater som har ställt högre krav på sociala hänsyn vid 

upphandlingen än vad direktivet sedan föreskriver. Förlaget kan dock även öka det 

sociala hänsynstagandet i vissa medlemsländer. Exempelvis måste de medlemsstater 

som inte har tagit tillräcklig hänsyn till sociala faktorer vid den offentliga 

upphandlingen höja sin nivå så att den överrensstämmer med de krav som ställs i 

direktivet. Jag anser att det förslag som jag presenterat ska införas eftersom det är 

viktigt att rättsläget blir klarare, eftersom detta underlättar för de upphandlande 

myndigheterna att veta vilka faktorer de ska lägga vikt vid bedömningen av om en 

anbudsgivare ska uteslutas, ökar förutsebarheten för anbudsgivarna samt lättare 

åstadkommer att en miniminivå på sociala hänsyn i upphandlingen uppnås inom 

unionen. Eftersom mitt förslag inte har införts, anser jag att det finns brister på detta 

område.  

     Ett annat problem med hänvisningen till artikel 18.2 är att en upphandlande 

myndighet inte måste se till att reglerna som uppställs i denna artikel iakttas av 

anbudsgivarna. De sociala bestämmelserna är ibland valbara; vid behandlingen av 

tilldelningskriterier samt uteslutningsgrunder framgår att ”en upphandlande myndighet 

kan bestämma att inte tilldela ett kontrakt…”
232

. Vid behandlingen av onormalt låga 

anbud föreligger dock ingen valbarhet; upphandlande myndighet ”ska utesluta en 

anbudsgivare”.
233

 Det klassiska direktivet innehåller således motstridiga bestämmelser. 

Att det i många fall finns en valbarhet för de upphandlande myndigheterna har i 

doktrinen kritiserats för att det då finns kryphål för den upphandlande myndigheten. 
234
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4.3.2 Utstationeringsdirektivet 

Både tilldelningskriterierna och kontraktsvillkoren ska enligt det reviderade klassiska 

direktivet uppställas i enlighet med utstationeringsdirektivet. De regler som rör 

grundläggande arbetsvillkor, såsom exempelvis minimilön, ska dock ligga på den nivå 

som anges i den nationella lagstiftningen eller i kollektivavtal som rymmer under 

tillämpningsområdet för utstationeringsdirektivet.
235

 Att revideringen innebär en 

uttrycklig hänvisning till ett direktiv har gjort rättsläget tydligare. För att göra reglerna 

ännu klarare skulle det kunna anges vilka bestämmelser i utstationeringsdirektivet som 

inte är tillämpliga, istället för att göra ett generellt undantag för de regler i 

utstationeringsdirektivet som rör grundläggande arbetsvillkor. Eftersom utformningen 

av bestämmelsen inte ser ut som jag önskar anser jag att det föreligger en brist i detta 

avseende.  

 

4.4 Tydlighet  

De upphandlande myndigheterna anser att den EU-rättsliga regleringen kring sociala 

hänsyn är otydlig, och det är därför svårt att med hjälp av EU-rätten utröna hur 

långtgående sociala krav som får ställas. Ett av målen med reformeringen av direktivet 

var därför att bestämmelserna skulle bli tydligare. Revideringen av direktivet har dock 

inte alltid inneburit att önskad tydlighet har uppnåtts. Det tyngsta exemplet på detta är 

reglerna om kontraktsvillkor. Redogörelsen av bestämmelsen om kontraktsvillkor i det 

klassiska direktivet utmynnade i slutsatsen att det behövs en definition av vad som avses 

med kontraktsvillkor samt att det behöver tydliggöras om det är möjligt att ställa 

kontraktsvillkor som inte har samband med utförandet av kontraktet. Inga av dessa 

förtydliganden har dock införts i det reviderade klassiska direktivet. Det har dock blivit 

lite tydligare när kontraktsvillkor får ställas. Av det reviderade klassiska direktivet 

framgår bl.a. att en upphandlande myndighet kan uppställa kontraktsvillkor som främjar 

jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män, ett ökat deltagande av kvinnor på 

arbetsmarknaden och en balans mellan arbete och privatliv.
236

 

     Även om rättsläget i flera fall inte har blivit speciellt mycket tydligare, finns det 

undantag. Jag syftar speciellt på reglerna kring reserverade kontrakt. I det reviderade 

klassiska direktivet tydliggjordes att medlemsstaterna i den nationella lagstiftningen får 

reservera deltagandet i upphandlingen till skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer 
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vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med 

funktionsnedsättning eller missgynnade personer. Detta har gjort att de hinder som 

tidigare har funnits i Sverige mot införandet av denna typ av regler inte längre är 

aktuella. Det finns därför ett förslag från en statlig utredning att införa nationella regler 

om skyddade kontrakt i Sverige. Även rättsläget kring huruvida sociala hänsyn får 

uppställas som kvalificeringskrav får anses ha blivit klarare. Av direktivet framkommer 

att den tekniska kapaciteten får avse tillgänglighet för personer med funktionshinder, 

vilket hör till sociala hänsyn. Det framkommer även att kraven måste vara begränsade 

till det som krävs för att utföra det aktuella kontraktet, vilket medför att krav med 

koppling till sociala hänsyn enbart kan ställas om det krävs särskild sakkunskap inom 

det sociala området för att fullgöra kontraktet.
237

 Revideringen av direktivet har således 

inneburit att rättsläget blivit tydligare gällande reserverade kontrakt och 

kvalificeringskrav. Eftersom det har införts åtskilliga exempel på hur sociala hänsyn kan 

integreras i tilldelningskriterierna samt att det har införts en definition på när ett 

tilldelningskriterium anses ha koppling till kontraktsföremålet, får även denna 

revidering anses ha underlättat för de upphandlande myndigheterna. Även gällande de 

tekniska specifikationerna har vissa förtydliganden införts. I det reviderade klassiska 

direktivet framgår att det bör vara möjligt att lämna tekniska specifikationerna som 

avser standarder och tekniska specifikationer på marknaden, inklusive de som utarbetats 

på grundval av prestandakrav knutna till byggentreprenadernas, varornas och tjänsternas 

livscykelegenskaper och hållbarhetsaspekten i produktionsprocessen.
238

  

     I vissa fall har utformningen av bestämmelsen ändrats i det reviderade klassiska 

direktivet så att tydligheten har ökat utan att det egentligen har skett någon förändring i 

sak. Ett exempel på detta är att det i bestämmelsen om uteslutningsgrunder i det 

reviderade klassiska direktivet föreskrivs att en upphandlande myndighet får godkänna 

en anbudsgivare som den har skäl att utesluta om anbudsgivaren har visat att den är 

tillförlitlig.
239

 På detta sätt har en anbudsgivare möjlighet att rätta till tidigare felsteg. 

Bestämmelserna i det klassiska direktivet föreskriver att en upphandlande myndighet 

kan utesluta en anbudsgivare som är dömd för brott mot yrkesetiken eller har begått ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen, inte att den upphandlande myndigheten ska utesluta 

denna anbudsgivare. Detta torde innebära att en upphandlande myndighet även enligt 
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 Europeiska kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i 
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bestämmelserna i det klassiska direktivet kan ge en anbudsgivare möjlighet att rätta till 

tidigare felsteg.
240

 Trots att den nya bestämmelsen således i praktiken antagligen inte 

innebär någon större förändring av processen för uteslutningen av anbudsgivare, så har 

reformeringen av bestämmelsen gjort rättsläget tydligare.      

 

4.5 Nya regler  

På flertalet ställen i det reviderade klassiska direktivet har det införts regler kring 

hänvisning till särskilda sociala märken, vilket inte finns i det klassiska direktivet. 

Dessa regler återfinns i bestämmelserna om de tekniska specifikationerna, 

tilldelningskriterierna samt vid kontraktsvillkoren. Huvudregeln är att en myndighet inte 

får hänvisa till ett speciellt varumärke vid en upphandling. Om myndigheten vill köpa 

varor, tjänster eller byggentreprenader med vissa sociala egenskaper så går det dock bra 

att uppställa krav på sociala märken. Den typ av bestämmelser som anses falla inom 

tillämpningsområdet för den aktuella bestämmelsen är märken av typen det europeiska 

miljömärket, (multi-)nationella miljömärken och liknande. Ett problem som är förenat 

med de sociala märkena är att processen för att fastställa denna typ av märken är 

invecklad, vilket leder till att det är svårt att ens få fram sådana sociala märken.
241

 

Införandet av denna bestämmelse har således i praktiken inte någon större effekt för att 

uppnå större sociala hänsynstaganden vid en upphandling. Något annat som är nytt i det 

reviderade klassiska direktivet är att missgynnade personer kan vara föremål för 

skyddade verkstäder och skyddad anställning.
 242

  I det klassiska direktivet gällde denna 

bestämmelse enbart för personer med funktionshinder.  

 

4.6 Avslutande kommentar 

Revideringen av direktivet har inneburit att vissa brister har åtgärdats samt att rättsläget 

i vissa fall har blivit tydligare. De förändringar som har efterfrågats gällande 

reserverade kontrakt, tekniska specifikationer samt kvalificeringskrav har varit 

tillfredsställande i det reviderade klassiska direktivet. Det har klargjorts vad som 

omfattas av bestämmelsen för reserverade kontrakt. Rättsläget kring tekniska 

specifikationer var redan förhållandevis tydligt i det klassiska direktivet och det var 
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därför tillräckligt med den lilla revidering som har skett. Det reviderade klassiska 

direktivet har tydliggjort att sociala hänsyn enbart kan användas i kvalificeringskraven 

om det avser tillgänglighet för personer med funktionshinder samt om det krävs särskild 

sakkunskap inom det sociala området för att fullgöra kontraktet. Kritiken kring 

bestämmelsen om uteslutningsgrunderna gäller främst att den inte innehåller 

information om vilka klandervärda beteenden från anbudsgivarens sida som kan 

utesluta anbudsgivaren från upphandlingsprocessen, utan att hänvisning istället sker till 

bl.a. ILO-konventionerna och social- och arbetslagstiftning inom unionen. Men trots att 

denna typ av bestämmelse inte har införts, har rättsläget blivit tydligare än vid det 

klassiska direktivet. Det största problemet gällande regleringen av onormalt låga anbud 

grundar sig i att det är medlemsstaterna som ska uppställa nationella regler om vad som 

ska anses vara ett onormalt lågt anbud. Jag anser att den upphandlande myndigheten 

själv ska få göra denna bedömning. Det är dock positivt att de förklaringar som de 

upphandlande myndigheterna särskilt kan kräva av anbudsgivaren kring varför ett anbud 

är onormalt lågt har utökats till att inrymma fler förklaringar med koppling till sociala 

hänsyn. Bestämmelserna om tilldelningskriterierna i det reviderade klassiska direktivet 

får anses ha blivit betydligt tydligare då de innehåller delar som tidigare enbart varit 

fastslaget i praxis samt utarbetats i doktrin samt exempel på vad som kan anses höra till 

sociala aspekter. Vissa revideringar innebär dock att för höga krav ställs på de 

upphandlande myndigheternas kunskap vilka unionsakter som finns inom ett visst 

område. En bestämmelse i det reviderade klassiska direktivet hänvisar dessutom till 

ILO-konventioner som enbart ger ett mycket grundläggande skydd och som är av 

målsättningsstadgandekaraktär. Trots detta får dock rättsläget gällande 

tilldelningskriterierna anses vara förhållandevis tydligt. Vid kontraktsvillkoren finns 

däremot mer att önska, bl.a. behöver det tydliggöras vad som kan anses vara ett 

kontraktsvillkor och om det krävs samband mellan kontraktsvillkoret och utförandet av 

kontraktet.  

     Frågan är när i upphandlingsprocessen som det är mest fördelaktigt att ta sociala 

hänsyn. Om den upphandlande myndigheten vill upphandla något som produceras i 

skyddade verkstäder kan den reservera kontraktet till dessa verkstäder. Om kraven som 

ställs vid en upphandling har samband med själva varan, så ställs dessa krav med fördel 

som tekniska specifikationer. Detta är exempelvis fallet om myndigheten upphandlar en 

busstjänst och vill att bussarna ska ha låggolv, så att funktionshindrade kan nyttja 

tjänsten. Om en myndighet ska upphandla något där det finns få eller inga företag som 
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tar de sociala hänsyn som myndigheten önskar av företagen, kan dessa önskemål med 

fördel ställas i tilldelningskriterierna. På detta sätt premieras företagen utefter hur väl de 

tar de sociala hänsyn som uppställs som tilldelningskriterier. Om det finns företag som 

fullt ut tar sociala hänsyn är det dock bättre att uppställa dessa krav i andra delar av 

upphandlingsprocessen. Detta eftersom det vid andra delar av upphandlingsprocessen 

kan ställas krav på att sociala hänsyn ska tas, medan det vid anbudsutvärderingen enbart 

sker en relativ jämförelse mellan olika anbud.
243

 Det kan exempelvis anses stötande att 

väga hur väl en arbetsgivare har utformat en lokal så att funktionshindrade kan nyttja 

lokalen mot hur lågt pris som anbudsgivaren har erbjudit. För att en anbudsgivare ska 

kunna uteslutas från upphandlingen krävs att någon av uteslutningsgrunderna 

aktualiseras. Fördelen med att aktualisera uteslutningsgrunderna är att anbudsgivaren 

utesluts från att delta i upphandlingen. Om det inte går att utesluta en anbudsgivare 

enligt uteslutningsgrunderna är det fördelaktigt att uppställa kraven i kontraktsvillkoren. 

Om en anbudsgivare bryter mot kontraktsvillkoren har den redan tilldelats kontraktet 

och gör sig skyldig till kontraktsbrott. I och med att bestämmelsen om kontraktsvillkor 

inte är helt tydlig, har den upphandlande myndigheten mycket spelrum om den väljer att 

i kontraktsvillkoren uppställa krav på sociala hänsyn. Dessutom sker det få 

överklagande gällande sociala krav som uppställs i kontraktsvillkoren, eftersom 

anbudsgivarna inte vill få uppmärksamhet kring att de inte tar sociala hänsyn. Detta gör 

att trots att bestämmelsen inte är helt tydlig, så kan samhällsnyttan öka eftersom vissa 

av de upphandlande myndigheterna torde vara intresserade av att inkludera sociala 

hänsyn i upphandlingsprocessen samtidigt som antalet överklagandet på detta område är 

få. 
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