
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 

Offentlig upphandling och ILO:s 
konventioner 

– särskilt om ILO:s kärnkonventioner och ILO:s 
konvention nr 94 

Filippa Gyllsten 
 
 

Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp 
Examinator: Jane Reichel 

Stockholm, höstterminen 2017 

 



 
2 

Abstract  
This thesis aims to establish how ILO conventions can be used in public procurement as a way 

of ensuring the work rights of the workers fulfilling the public contracts. The legal dogmatic 

method will be used to answer the purpose of the thesis. The method means that the legal 

sources will be used to interpret applicable law. ILO is a labour organisation which works solely 

with international labour standards. ILO’s legal instrument consists of conventions which the 

member states ratify. There are two ILO conventions that are particularly interesting in public 

procurement: the ILO core conventions and ILO convention no. 94. The labour standards 

established in the ILO conventions are relevant for public procurement since the competition 

for public contracts may be at the expense of decent working conditions for the workers 

fulfilling the contracts.   

 The purpose of the ILO core conventions is to secure that the workers’ most fundamental 

rights are ensured. The norms established in the core conventions are for example that no 

children under the age of 15 should be admitted to employment and that all work must be 

voluntary. In the Public Procurement Directive (2014/24/EU), the European legislator has 

acknowledged the ILO core conventions as labour law provisions which the member states have 

to incorporate in their national regulation of public procurement. This thesis has examined in 

which phases of the procurement the contracting authorities may incorporate demands on 

working conditions established in the ILO core conventions. The research shows that the 

legislation allows that demands on the tenders’ observance of the conventions can be made in 

most of the procurement phases. Because of this it is hard to get a general overview of the 

legislation. The fact that the ILO’s core conventions concern working conditions in other 

countries may also lead to difficulties for the public authorities in their application of the 

legislation. Since the legislation is relatively new, there is a need for guidance from the courts 

on how certain paragraphs are meant to be applied. 

 The ILO convention no. 94 aims especially at ensuring the rights of workers carrying out 

work under public contracts. The convention requires the insertion of clauses in public contracts 

to ensure that workers are entitled to wages, hours of work and other labour conditions as good 

as those normally observed for the kind of work in the area where the contract is executed. 

Sweden has not yet ratified the convention but during year 2016 an investigation on behalf of 

the government recommended that the convention was to be ratified. This thesis has examined 

how a potential ratification of the convention would affect the contracting authorities’ 

possibility to make legal demands on the tenderers concerning their employees’ working 
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conditions. Through European case law it is established that the hard nucleus of work 

conditions posted in the Posting of Workers Directive (96/71/EG) provides an exhaustive list 

of work conditions that a member state can apply to cross-border providers of service. 

Consequently, there cannot be full observance in the national legislation of public procurement 

(LOU) with the ILO convention no. 94. The convention would therefore not lead to the 

possibility to apply any other working conditions for posted workers in Sweden than is already 

regulated. Concerning Swedish workers, the national legislation of public procurement since 

June 2017 prescribes that conditions of wages, hours of work and holiday entitlements are 

included in the public contracts when this is needed. This legislation, which basically 

harmonizes with the content of the convention, means that a ratification of the convention in 

many respects would be abundant. A Swedish ratification of the ILO convention no. 94 would 

therefore mainly be a way of making a powerful stance that Sweden supports the norms 

established by the ILO, rather than offering true legal possibilities for the contracting authorities 

to make demands on tenderers on the conditions of the workers fulfilling public contracts.  
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Sammanfattning 
Förevarande uppsats ämnar undersöka hur ILO:s konventioner kan användas i offentlig 

upphandling i syfte att säkerställa att de arbetstagarna som fullgör de offentliga kontrakten har 

skäliga arbetsvillkor. ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Organisationens legala 

instrument består av konventioner som medlemsstaterna ratificerar. Det finns primärt två ILO-

konventioner som blir aktuella i offentlig upphandling: dels ILO:s kärnkonventioner, dels ILO:s 

konvention nr 94. De grundläggande arbetsrättsliga normer och värderingar som återfinns i 

ILO:s konventioner aktualiseras i offentlig upphandling då konkurrensen om de offentliga 

kontrakten riskerar att ske på bekostnad av arbetstagarnas arbetsvillkor.  

 ILO:s kärnkonventioner syftar till att säkerställa arbetstagarnas mest grundläggande 

arbetsrättsliga villkor och förbjuder bl.a. barnarbete samt tvångsarbete. EU-lagstiftaren har 

särskilt uppmärksammat ILO:s kärnkonventioner och i LOU-direktivet benämns dessa som 

arbetsrättsliga bestämmelser som medlemsstaterna genom lämpliga lagstiftningsåtgärder ska 

säkerställa att leverantörerna uppfyller. En av uppsatsens frågeställningar har avsett att 

undersöka i vilka faser av en upphandling en myndighet kan ställa krav på efterlevnad av ILO:s 

kärnkonventioner. Av uppsatsens analys framgår att upphandlande myndigheterna kan ställa 

arbetsrättsliga krav i de flesta upphandlingsfaser. Regleringen i LOU av möjligheten att ställa 

krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner är dock i viss mån svåröverskådlig och det 

uppstår ett flertal tillämpningsproblem. Med anledning av att regleringen är så pass ny finns 

stort behov av vägledning från dömande instanser.  

 ILO:s konvention nr 94 behandlar särskilt de arbetsrättsliga rättigheterna som tillkommer 

arbetstagare som fullgör offentliga kontrakt. Konventionen uppställer krav på att det i statliga 

myndigheters offentliga kontrakt anges arbetsklausuler som reglerar lön, arbetstid och övriga 

arbetsvillkor. Sverige har inte ratificerat ILO:s konvention nr 94 men senast år 2016 släpptes 

en utredning som förordar att så bör ske. Inom ramen för uppsatsen diskuteras huruvida en 

ratificering av konventionen är nödvändig i den bemärkelsen att den skulle innebära ett utvidgat 

utrymme för de upphandlande myndigheterna att ställa arbetsrättsliga krav på leverantörerna. I 

förhållande till utstationerade arbetstagare som fullgör offentliga kontrakt i Sverige konstateras 

att den hårda kärnan av arbetsvillkor som regleras i utstationeringsdirektivet utgör en 

uttömmande lista över vilka villkor som får ställas i förhållande till dessa arbetstagare. Ett 

genomförande av ILO:s konvention nr 94 i svensk rätt skulle därmed behöva begränsas till att 

enbart omfatta de villkoren i utstationeringsdirektivet i förhållande till utstationerade 

arbetstagare.  
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I juni 2017 infördes lagstiftning i LOU som föreskriver att upphandlande myndigheter måste 

ställa villkor om lön, semester och arbetstid på svenska leverantörer när det anses behövligt. 

Lagstiftningen, som i princip överensstämmer med innehållet i konventionen, får till följd att 

en potentiell ratificering av ILO:s konvention nr 94 skulle innebära ett begränsat utvidgat 

utrymme för upphandlande myndigheter att ställa arbetsrättsliga krav på svenska leverantörer. 

En svensk ratificering av ILO:s konvention nr 94 skulle således främst utgöra en markering att 

Sverige står bakom de rättigheter som föreskrivs av ILO än att den skulle innebära särskilda 

rättsliga möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa arbetsrättsliga krav på 

leverantörer.  
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Förkortningar och andra särskilda benämningar 
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EU Europeiska unionen 
 
EU-domstolen Europeiska unionens domstol 
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FN Förenta Nationerna 
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ILO International Labour Organization  
 
ILO:s kärnkonventioner Föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av 
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nr 138 och 182) och avskaffande av diskriminering i 
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593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
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Semesterlagen Semesterlag (1977:480) 
 
Sieps Svenska institutet för europapolitiska studier  
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
Upphandlingsdokument Varje dokument som upphandlande myndigheterna 

använder för att beskriva eller fastställa innehållet i 
upphandlingen, se 1 kap. 23 § LOU 

 
UrT Upphandlingsrättslig Tidskrift 
 
Utstationeringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av 

den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av 
tjänster 

 
Utstationeringslagen Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare  
 
2004 års upphandlingsdirektiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG 

av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena 
vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster  
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1 Inledning 
1.1 Ämne 

”Regeringens löfte är […] att senast 2016 ska våra skattepengar, som går till offentliga kontrakt, 

inte längre kunna orsaka social dumpning.”1 

Offentlig upphandling är den process genom vilken en myndighet köper in de bygg-

entreprenader, tjänster och varor den behöver för att kunna utföra sina offentliga funktioner, 

1 kap. 2 § LOU. Regleringen av offentlig upphandling är till stor del styrd av EU-rätten och 

regelverket betraktas främst som ett medel för att förverkliga den inre marknaden genom att 

säkerställa att leverantörer från hela unionen kan konkurrera om offentliga kontrakt.2 

 En följd av att kontrakt är öppna för konkurrens på unionsnivå är att leverantörer från 

medlemsstater med lägre minimilönenivåer och sämre reglerade arbetsvillkor kan konkurrera 

med svenska leverantörer. Det innebär att leverantörerna kan känna sig nödgade till att reducera 

arbetskraftskostnaderna vilket riskerar leda till lägre löner, längre arbetstider och försämrade 

arbetsvillkor för arbetstagarna.3 En sådan press nedåt av arbetsvillkor benämns social 

dumpning.4 Den allt mer globaliserade ekonomin har även lett till att varor som produceras 

inom ramen för offentlig upphandling inte sällan framställs i branscher med långa 

leverantörskedjor som verkar i flera länder. Det har exempelvis framkommit att varor inköpta 

av svenska offentliga medel har tillverkats av barn under 15 år eller genom tvångsarbete.5 Det 

finns således en risk att varor och tjänster som upphandlas med offentliga medel tillhandahålls 

på ett sådant sätt som strider mot arbetstagarnas grundläggande rättigheter.  

 ILO är en arbetsrättsorganisation som arbetar med att säkerställa arbetstagares 

rättigheter. Organisationen har utvecklat konventioner med arbetsrättsliga normer som 

medlemsstaterna ratificerar. En uppsättning grundläggande normer som alla arbetstagare bör 

säkerställas har sammanställts i ILO:s kärnkonventioner. I ILO:s konvention nr 94 har ILO 

särskilt uppmärksammat arbetstagare som fullgör offentliga kontrakt och konventionen 

                                                
1 Shekarabi, Stoppa social dumpning i offentlig upphandling, DN Debatt, 22 december 2014, 
https://www.dn.se/debatt/stoppa-social-dumpning-i-offentliga-upphandlingar/.  
2 Skäl 1 LOU-direktivet samt dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, 
p. 16–17. 
3 Ahlberg & Bruun, Upphandling och arbete i EU, 2010, s. 123.  
4 Se t.ex. dom av den 18 december 2007, Laval un Partneri, C-341/05, EU:C:2007:809, p. 103 samt dom av den 
18 september 2014, Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, p. 31.  
5 Se t.ex. Bjurling, Vita rockar och vassa saxar. En skrift över landstingens brist på etiska inköpskrav, 2007 samt 
P1 Kaliber, Svenska trottoarer görs i Kina, 30 april 2006, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=845898.  
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föreskriver en skyldighet för statliga upphandlande myndigheter att införa arbetsklausuler i sina 

offentliga kontrakt.  

 De arbetsrättsliga hänsynen har fått en framträdande roll i upphandlingsregelverken. Ett 

av syftena med LOU-direktivet är att ge upphandlande myndigheter bättre möjligheter att 

använda offentlig upphandling för förverkligandet av socialpolitiska mål.6 Följaktligen 

föreskrivs i LOU-direktivet såväl skyldigheter som möjligheter för medlemsstaterna att vidta 

lagstiftningsåtgärder för att säkerställa att de arbetsrättsliga skyldigheterna uppfylls av den 

vinnande leverantören. Ett sådant regelverk av internationella arbetsrättsliga bestämmelser som 

medlemsstaterna ska beakta är enligt LOU-direktivet bl.a. ILO:s kärnkonventioner.   

Med anledning av den betydelsen som ILO:s konventioner fått i upphandlingsregelverket 

aktualiseras frågan hur ILO:s konventioner kan användas inom offentlig upphandling samt i 

vilken utsträckning konventionerna kan bidra till att säkerställa att arbetstagare inte fullgör 

offentliga kontrakt med oskäliga arbetsvillkor.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ILO:s konventioner kan användas i offentlig 

upphandling för att säkerställa att de arbetstagare som fullgör offentliga kontrakt inte gör det 

med oskäliga arbetsvillkor. Två olika konventioner kommer att undersökas: ILO:s 

kärnkonventioner samt ILO:s konvention nr 94. De förra konventionerna tillämpas när 

fullgörandet av kontraktet utförs helt eller delvis utanför Sverige och den senare konventionen 

tillämpas när fullgörandet av kontraktet utförs i Sverige.  

 Uppsatsens första del ska behandla ILO:s kärnkonventioner och hur de kan användas 

inom ramen för en offentlig upphandling. Det ska undersökas hur en tillämpning av ILO:s 

kärnkonventioner förhåller sig till EU:s allmänna rättsprinciper samt vilka tillämpningsproblem 

som kan uppstå. Uppsatsens andra del behandlar ILO:s konvention nr 94 vilken ännu inte 

ratificerats av Sverige. Uppsatsen ska undersöka om en potentiell ratificering av konventionen 

skulle innebära ett utvidgat utrymme för de upphandlande myndigheterna att ställa 

arbetsrättsliga villkor på leverantörer i förhållande till gällande lagstiftning.  

 Uppsatsens syfte omfattar följande frågeställningar:  

- I vilka upphandlingsfaser kan en upphandlande myndighet ställa krav på efterlevnad av 

ILO:s kärnkonventioner och vilka tillämpningsproblem kan uppstå? 

                                                
6 Skäl 2 LOU-direktivet samt KOM (2011) 896 slutlig, s. 2.  
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- Skulle en ratificering av ILO:s konvention nr 94 utvidga utrymmet att ställa 

arbetsrättsliga krav i förhållande till utstationerade arbetstagare i Sverige?   

- Skulle en ratificering av ILO:s konvention nr 94 utvidga utrymmet att ställa 

arbetsrättsliga krav i förhållande till svenska arbetstagare i Sverige? 

 

1.3 Metod 
För att besvara frågeställningarna kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Metoden 

brukar benämnas som den erkända rättsvetenskapliga metoden och har som huvuduppgift att 

tolka och systematisera gällande rätt.7 Den rättsdogmatiska metoden har den särskilda 

karaktären att den beskriver hur en viss lösning ser ut på ett konkret problem.8 

Grunden i den rättsdogmatiska metoden är rättskällorna med tillämpning av rättskälle-

läran.9 Genom att ställa rättskällorna mot varandra med beaktande av rättskälleläran kan man 

fastställa vad som utgör gällande rätt. Uppsatsen har dock utöver syftet att fastställa gällande 

rätt, de lege lata, även som syfte att analysera sådana problem som ännu inte prövats eller 

regleras i rätten. Även avseende det syftet är metoden väl lämpad då den gör anspråk på mer än 

att enbart ge svar på ett rättsligt problem.10 Metoden kan även brukas på ett rättsanalytiskt sätt. 

En rättsdogmatiker kan därmed utreda en viss fråga och ge ett svar de lege ferenda, d.v.s. om 

hur rätten bör se ut.11  

Vid en tillämpning av den rättsdogmatiska metoden krävs således att det fastställs vilka 

rättskällor som ska användas. Rättskällor utgör alla skäl som ger normer en rättslig auktoritet, 

rättslig giltighet och rättslig innebörd.12 Det är därmed inte ett statiskt begrepp och det råder 

inte en fullständig samsyn bland jurister över vilka rättskällor som kan eller bör beaktas inom 

rättsdogmatiken.13 Praktiskt verksamma jurister förordar ofta att rättsdogmatikern ska utgå från 

de traditionella rättskällorna lag, förarbete, rättspraxis och doktrin.14 Andra jurister menar att 

även icke-traditionella rättskällor, exempelvis institutionella rekommendationer och 

myndigheternas vägledande dokument, kan ingå i begreppet rättskällor om de används till 

rättsdogmatikens syfte att fastställa gällande rätt.15 Det går exempelvis att argumentera för att 

                                                
7 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 312 samt Warnling-
Nerep, Vad är rätt?, 2015, s. 19. 
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära, 2013, s. 26.  
9 Kulin-Olsson, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, 2011, s. 54. 
10 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 313. 
11 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 313.   
12 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 209.  
13 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 214 f.  
14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 2015, s. 43. 
15 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 41–52, på s. 48 f.  
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underinstanser domar, om än inte prejudicerade, kan ge värdefull vägledning.16 Det finns även 

jurister som hävdar att rättsdogmatikern kan använda sig av vilket material som än behagas i 

syfte att finna ny kunskap.17 I diskussionen av vad som utgör rättskällorna måste även beaktas 

inom vilket rättsområde forskningen bedrivs. Det aktuella rättsområdet för uppsatsen, offentlig 

upphandling, är starkt präglat av EU-rätten.18 De EU-rättsliga källorna måste således även 

inkluderas i metoden. Källorna i EU-rätten är inte desamma som i svensk rätt.19 EU-rättens 

källor består av primär- och sekundärrätt. Till primärrätten hör de grundläggande fördragen och 

de allmänna rättsprinciperna, till sekundärrätten de rättsliga instrument som har grund i 

fördragen: förordningar, direktiv och beslut.20 Även rättspraxis från EU-domstolen har en 

framträdande roll inom EU-rätten mot bakgrund av den klargörande effekt den har på de oftast 

allmänt hållna reglerna.21 

Efter att ha konstaterat vilka rättskällor som är aktuella på området måste källorna 

sorteras in i rättskälleläran efter sitt normhierarkiska värde. Med rättskälleläran avses den lära 

om vilka rättskällor och hierarkier, principer och tolkningar som aktualiseras vid en tillämpning 

av rätten.22 Rättskälleläran har som funktion att bestämma olika rättskällors ställning i juridisk 

argumentation.23 Rättskällornas ställning är dock inte fastställd i lag eller dylikt. Istället har 

utformningen av rättskälleläran överlämnats till domstolar och doktrin.24 EU:s rättskällor måste 

även sorteras in på rätt sätt i rättskälleläran.25  

EU-rättens primärrätt har företräde framför nationell rätt.26 Det innebär att svensk rätt 

ska tolkas i enlighet med EU-rätten och i de fall det uppstår tveksamheter av förenligheten med 

EU-rätten ska den svenska rätten tolkas i ljuset av EU-rätten eller ge vika för den.27 Det höga 

värdet av EU:s allmänna rättsprinciper bör även betonas då de är av stor betydelse för 

uppsatsen. Principerna anses ha samma rättskällevärde som fördragen och används såväl som 

tolkningsinstrument som grund för att pröva en rättsakts giltighet.28 Förarbeten har ett högt 

                                                
16 Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 41–52, på s. 48 f. 
17 Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning – en replik, FT 1990 s. 71–74, på s. 71 f. Se dock Peczenik, Vad är 
rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 315–316 angående detta.   
18 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 25. 
19 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 25. 
20 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 25. 
21 Bernitz m.fl., Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, s. 70. 
22 Kulin-Olsson, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, 2011, s. 54. 
23 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 223.  
24 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, 2015, s. 55.  
25 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 25. 
26 Se t.ex. dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66.  
27 Bernitz m.fl., Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, s. 69.  
28 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 26 samt Reichel, 
EU-rättslig metod i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 126.  



 
15 

värde som rättskälla i Sverige.29 Sådana förberedande lagstiftningsdokument finns dock inte på 

samma sätt i EU-rätten. Inom EU-rätten används istället de skäl som inleder de legala 

instrumenten samt kommissionens meddelanden för att utläsa syftet med regleringen. Praxis 

har en framträdande roll i såväl EU-rätten som svensk rätt. Rättsfallen ger vägledning om hur 

en viss rättsregel är avsedd att tillämpas samt vilka argument domarna beaktat vid 

rättstillämpningen. Avseende praxis måste dock beaktas vilka avgörande som anses preju-

dicerande eller inte för att utröna deras värde. Doktrin är en av de traditionella rättsdogmatiska 

rättskällorna.30 Den anses dock lågt ställd i rättskällehierarkin då den inte har sin grund i de 

rättsskapande institutionernas legitimitet som de andra traditionella rättskällorna.31 Trots det är 

doktrin en värdefull kunskapskälla då den genom systematisering och tolkning hjälper till att 

framställa rättsordningen som ett sammanhängande system av normer.32 Genom kommentarer, 

analyser och problematiseringar av olika rättsområden kan doktrin verka som en inspirations-

källa för en rättsdogmatiker.33 

 

1.4 Material 
Argumentationen i uppsatsen är främst uppbyggd på de traditionella rättskällor som 

karaktäriserar den rättsdogmatiska metoden: lag, förarbeten, praxis och doktrin. Med anledning 

av att rättsområdet för offentlig upphandling är starkt präglad av EU-rätt har även de EU-

rättsliga rättskällorna beaktats. Utgångspunkten för analysen har således varit LOU och LOU-

direktivet. Då direktiven och lagtexten inte i detalj reglerar alla frågor har förarbeten beaktats 

för att bidra till större förståelse av bestämmelserna. Inom det svenska rättssystemet för 

offentlig upphandling finns utförliga förarbeten för regelverket vilka har beaktats för att utröna 

syftet med bestämmelserna. Inom EU-rätten har istället de skäl som inleder varje direktiv 

beaktats som tolkningsmaterial. De rapporter som härrör från kommissionen, de s.k. KOM-

dokumenten, kan även liknas vid förarbeten då de ger vägledning om syftet med regleringen 

och därmed har även de använts.  

Vidare utgör rättspraxis en viktig rättskälla för argumentationen i uppsatsen. Vad gäller 

urvalet av rättsfall kan konstateras att det inte finns praxis som explicit prövar ILO:s 

konventioners tillämplighet inom offentlig upphandling. Istället har de rättsfall beaktats som 

                                                
29 Kulin-Olsson, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, 2011, s. 54 ff.  
30 Kulin-Olsson, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, 2011, s. 54.  
31 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 209.  
32 Kulin-Olsson, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, 2011, s. 66 samt Peczenik, Vad är 
rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s. 262.  
33 Kulin-Olsson, Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, 2011, s. 66.  
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prövar liknande förhållanden och därmed genom analogi blir aktuella för uppsatsen. Till grund 

för analysen ligger främst rättsfall från EU-domstolen och HFD. I de fall en viss fråga inte 

prövats av de prejudicerande domstolarna har kammararrättsavgöranden beaktats. Trots 

avsaknaden av kammararrättsavgörandens prejudicerande verkan kan beaktandet av dem 

motiveras av att de i viss mån ger vägledning om hur regelverket ska tillämpas. Angående 

rättspraxis bör även påpekas att samtliga rättsfall i uppsatsen avser tillämpning av gamla 

upphandlingsregelverk. Det beror på att det gällande upphandlingsregelverket är så pass nytt. 

Urvalet av rättsfall har dock skett med det i beaktande och de rättsfall som redogörs för har 

bedömts som relevanta även i förhållande till det nu gällande regelverket.   

Doktrin används i begränsad omfattning i uppsatsen då det finns relativt lite skrivet om 

arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling.34 I den mån arbetsrättsliga hänsyn behandlas i 

svensk doktrin uppmärksammas främst frågor om hur svensk arbetsrätt och kollektivavtal kan 

förenas med offentlig upphandling.35 Det finns mycket lite doktrin om tillämpningen av ILO:s 

konventioner inom offentlig upphandling.36 Med anledning av det bristande forskningsläget 

som råder avseende uppsatsämnet har därmed bedömts nödvändigt att beakta andra än 

traditionella rättskällor i syfte att berika analysen. I viss utsträckning har därför relevanta 

myndigheters vägledande dokument beaktats vilka ger viss vägledning om hur regelverket kan 

tillämpas. Med anledning av det låga rättsliga värdet av dessa källor beaktas de dock snarare 

som kunskapskällor för att skapa en större förståelse för ämnet än som rättskällor för att 

fastställa gällande rätt.   

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer inte att avhandla arbetsrättsliga hänsyn inom upphandling i 

försörjningssektorn eller vid upphandling av koncessioner trots att det bör finns liknande 

utrymme inom de upphandlingsregelverken att hänvisa till ILO:s kärnkonventioner. Inte heller 

kommer betydelsen av en potentiell ratificering av ILO:s konvention nr 94 behandlas i de 

relation till sådana upphandlingar. Avgränsningen är motiverad av framställningstekniska skäl 

då läsningen underlättas om det inte kontinuerligt hänvisas till tre olika direktiv och lagar.   

                                                
34 Se dock Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC procurement Law: New Directives 
and New Directions, 2009 samt Stavenow & Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling: Juridik 
och praktik, 2013.   
35 Se t.ex. Sundstrand, Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling, 2015 samt Konkurrens-
verket, Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling, 2015.  
36 Se dock Ahlberg & Bruun, Upphandling och arbete i EU, 2010 samt Nielsen, Labour Clauses in Public 
Contracts: ILO Convention no. 94 in the European Union after RegioPost, 2017, s. 201–219. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsens fortsatta framställning utgörs inledningsvis av kapitel två som sätter de rättsliga 

ramarna kring uppsatsens ämne. Först ges en kort introduktion till det regelverk och de principer 

som styr regleringen av offentlig upphandling. Därefter introduceras ILO som organisation och 

organisationens legala instrument. Kapitlet fortsätter sedan med en redogörelse för framväxten 

av möjligheten att beakta arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse för de rättsliga förutsättningarna i upphandlingsregelverket som möjliggör att 

arbetsrättsliga krav ställs i offentlig upphandling.  

Kapitel tre behandlar ILO:s kärnkonventioner. Kapitlet inleds med en redogörelse av 

innehållet i ILO:s kärnkonventioner för bättre förståelse av den fortsatta framställningen. 

Därefter är kapitlet uppdelat i rubriker efter upphandlingens olika faser där möjligheten att 

hänvisa till ILO:s kärnkonventioner inom varje fas utreds och problematiseras. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande del.  

Kapitel fyra behandlar ILO:s konvention nr 94. I likhet med kapitel tre inleds kapitlet 

med en redogörelse för bakgrunden till och innehållet i den aktuella konventionen. Därefter 

analyseras konventionens betydelse för utstationerade arbetstagare och de rättsfrågor som 

aktualiseras i den kontexten. En fråga som är nödvändig att utreda är huruvida konventionen är 

förenlig med den fria rörligheten av tjänster som regleras i artikel 56 EUF-fördraget. Det 

avsnittet kan framstå som något tyngt av redogörelse för rättsfall. Då det är en relativt komplex 

rättsfråga i vilken EU-domstolen nyligen ändrat uppfattning har jag dock bedömt att det är 

nödvändigt att på ett utförligt sätt redogöra för de relevanta rättsfallen från EU-domstolen. 

Därefter undersöks innehållet i konventionen i jämförelse med utstationeringsdirektivet. I 

kapitlets efterföljande avsnitt utreds konventionens betydelse för svenska arbetstagare. 

Konventionens innehåll utreds i jämförelse med gällande svensk lagstiftning.  

Kapitel fem återvänder till uppsatsens frågeställningar och i kapitlet förs en 

sammanfattande diskussion om vilka resultat och slutsatser som framkommit inom ramen för 

uppsatsen.  
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2 Rättslig bakgrund  
2.1 Regleringen av offentlig upphandling 
Upphandlingsregelverket syftar huvudsakligen till att förverkliga målsättningen inom EU att 

upprätta och främja en inre marknad.37 Grunden för den inre marknaden är den fria rörligheten 

av bl.a. varor och tjänster.38 Regleringen av offentlig upphandling syftar således till att ge 

samtliga anbudsgivare inom EU samma möjligheter att tilldelas offentliga kontrakt och 

därigenom möjliggöra sund konkurrens på marknaden.39 För den klassiska sektorn regleras 

offentlig upphandling av LOU-direktivet. I svensk rätt har direktivet implementerats i LOU.  

Med anledning av att regleringen av offentlig upphandling är ett verktyg för 

förverkligandet av den inre marknaden blir vissa av EU:s allmänna rättsprinciper av särskilt 

intresse inom offentlig upphandling. Regelverket som styr offentlig upphandling bygger på fem 

grundprinciper: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet 

samt ömsesidigt erkännande.40 De allmänna rättsprinciperna kommer ha stor betydelse för den 

fortsatta framställningen och fordrar därför en närmare genomgång.  

 Likabehandlingsprincipen härrör ursprungligen från artikel 18 EUF-fördraget som anger 

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Principen är dock inte begränsad till att 

avse diskriminering på grund av nationalitet då det av praxis numera framgår att principen ska 

tillämpas på tilldelning av kontrakt även då det inte skett någon diskriminering på grund av 

nationalitet.41 Av EU-domstolens avgörande Fabricom och État belge förtydligades att 

principen på upphandlingsområdet innebär att alla potentiella leverantörer måste behandlas lika 

och ges lika förutsättningar.42 Likabehandlingsprincipen är tillämplig i alla faser i 

upphandlingsprocessen och innebär att alla anbudsgivare måste uppfylla kraven i 

upphandlingsdokumenten för att en objektiv jämförelse ska kunna möjliggöras av anbuden.43  

Principen syftar till att säkerställa konkurrens och möjlighet att välja det bästa anbudet.44  

                                                
37 Skäl 1 LOU-direktivet samt dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, 
p. 16–17.  
38 Artikel 26.2 EUF-fördraget.  
39 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 52. 
40 Skäl 1 LOU-direktivet samt 4 kap. 1 § LOU.  
41 Dom av den 13 oktober 2005, Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, p. 48.  
42 Dom av den 3 mars 2005, Fabricom och État belge, i de förenade målen C-21/03 och C-34/03, 
EU:C:2005:127, p. 27. 
43 Dom av den 22 juni 1993, kommissionen/Danmark, C-243/89, EU:C:1993:257, p. 32–33.  
44 Dom av den 22 juni 1993, kommissionen/Danmark, C-243/89, EU:C:1993:257, p. 33.  
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 Icke-diskrimineringsprincipen anses vara en särskild utveckling av likabehandlings-

principen.45 Principen innebär att en upphandlande myndighet inte får utforma en upphandling 

så att det leder till att företag diskrimineras på grund av sin nationalitet.46 Av EU-domstolens 

avgörande i målet Beentjes framgår att icke-diskrimineringsprincipen innebär att en 

upphandlande myndighet inte får utforma en upphandling på så vis att enbart en inhemsk 

leverantör kan uppfylla kraven.47  

 Öppenhetsprincipen härrör från likabehandlingsprincipen och innebär att upphandlingar 

ska präglas av öppenhet och förutsebarhet.48 Principen innebär att all information som 

tillhandahålls i en upphandling måste vara av sådan omfattning och kvalitet att alla skäligt 

aktsamma leverantörer uppfattar kraven på samma sätt.49 Kraven i en upphandling ska också 

vara utformade så att de kan tillämpas på ett förutsebart sätt och inte möjliggör skönsmässiga 

bedömningar.50 Leverantören ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som ska upphandlas 

och vilka egenskaper hos leverantören och dess anbud som den upphandlande myndigheten 

kommer tillmäta betydelse.51 Öppenhet i upphandlingsförfarandet där alla uppgifter 

framkommer är en förutsättning för att likabehandlingsprincipen ska kunna respekteras då den 

möjliggör en kontroll av att alla leverantörer behandlats lika utifrån kraven i upphandlingen.52  

 Proportionalitetsprincipen innebär att upphandlingen inte ska ställa mer långtgående krav 

än vad som är nödvändigt i den specifika upphandlingen.53 Kvalifikationerna och kraven måste 

stå i proportion till det som upphandlas och får inte gå utöver vad som anses vara syftet med 

kravställandet.54  

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär att de upphandlande myndigheterna ska 

godta utländsk dokumentation för styrkande av leverantörens kvalifikationer om de utfärdats 

av andra medlemsstaters behöriga organ.55 

 
 
 
 
  

                                                
45 Dom av den 13 oktober 2005, Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, p. 48.  
46 Bergman m. fl., Offentlig upphandling: På rätt sätt och till rätt pris, 2011, s. 49.  
47 Dom av den 20 september 1988, Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, p. 30.  
48 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 46.  
49 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 58.  
50 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, 2012, s. 41. 
51 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, 2012, s. 41.  
52 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 43.  
53 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012 s. 47.  
54 Bergman m.fl., Offentlig upphandling: På rätt sätt och till rätt pris, 2011, s. 50.  
55 Sundstrand, Offentlig upphandling: Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012, s. 47. 
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2.2 ILO 
2.2.1 ILO:s historia och syfte 
ILO grundades år 1919 av medlemsstaterna i Versaillesfördraget.56 Tillblivelsen av ILO var en 

reaktion på de då rådande arbetsförhållandena som innebar sådan orättvisa, svårigheter och 

misär för så många människor att världsfreden ansågs hotad.57 ILO insåg att den globala 

ekonomin förutsatte tydliga regler och internationella arbetsstandarder för att säkerställa att den 

ekonomiska utvecklingen gick hand i hand med social rättvisa, välfärd och fred för alla.58 Idag 

har 187 länder anslutit sig till organisationen, däribland samtliga EU:s medlemsstater.59 

År 1949 blev ILO FN:s fackorgan för arbets- och sysselsättningsfrågor och har idag som 

mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa genom att arbeta internationellt med frågor 

om ökad sysselsättning, bättre arbetsvillkor, föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv 

förhandlingsrätt.60  

 

2.2.2 ILO:s legala instrument 
ILO karaktäriseras av ett unikt trepartssystem som sammanför företrädare för staterna, 

arbetsgivarna och arbetstagarna.61 Företrädarna för de tre grupperna upprättar gemensamt de 

legala instrument som fastslår internationella arbetsrättsliga standarder och rättigheter. De 

legala instrumenten består av konventioner och rekommendationer.62 Konventionerna är legalt 

bindande instrument när de ratificerats av staterna.63 De innehåller de grundläggande 

arbetsrättsliga rättigheterna som medlemsstaterna ska genomföra i den nationella 

lagstiftningen. Rekommendationerna fyller istället snarast en kompletterande funktion.64 De 

innehåller anvisningar om hur konventionerna är avsedda att tillämpas och kan innehålla mer 

långtgående bestämmelser avseende frågor som företrädarna inte kunnat enats om ska regleras 

i konventionerna.65  

 

                                                
56 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 9.  
57 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 9. 
58 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 9. 
59 Se ILO, http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm för en förteckning över vilka länder som 
har anslutit sig till ILO.  
60 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 9.  
61 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 14.  
62 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 15.  
63 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 15.  
64 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 15.  
65 Boockmann, Decision-Making on ILO Conventions and Recommendations: Legal Framework and Application, 
2000, s. 9.  
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2.2.3 Efterlevnad av konventionerna 
ILO förfogar inte över några sanktionsmedel. Efterlevnad av konventionerna säkerställs istället 

genom en rapporteringsskyldighet av vilken följer att medlemsstaterna vart femte år är skyldiga 

att rapportera om statens arbete för genomförandet av konventionerna. För ILO:s 

kärnkonventioner gäller rapporteringsskyldighet vart tredje år. Rapporterna, som nationella 

representanter för arbetsgivarna och arbetstagarna ska få tillfälle att yttra sig över, granskas 

sedermera av ILO:s expertkommitté bestående av oberoende jurister.66 

Utifrån rapporterna lämnar expertkommittén särskilda kommentarer till staterna. 

Kommentarer består av observationer eller direkta förfrågningar. Observationer aktualiseras 

när en stat misstänks för allvarliga eller långvariga kränkningar av rättigheter. Direkta 

förfrågningar sker när kommittén behöver mer information för att göra en bedömning om en 

stat lever upp till konventionens krav.67 

 

2.3 Framväxten av arbetsrättsliga hänsyn i upphandlingsregelverket 
Upphandlingsregelverken har traditionellt präglats av bestämmelser som ämnat möjliggöra 

affärsmässiga och konkurrenskraftiga upphandlingar.68 Utvecklingen av offentlig upphandling 

som ett instrument för förverkligande av socialpolitiska målsättningar förstås bäst mot 

bakgrund av den rättsutveckling som skett i EU-rätten till att omfatta en social agenda.69  

Av grundläggande betydelse för införandet av den sociala dimensionen i EU är 

Lissabonfördragets70 ikraftträdande år 2009. Av den följer att unionen ska verka för en social 

marknadsekonomi, artikel 3.3 EU-fördraget. En social marknadsekonomi avser en marknad där 

full sysselsättning och sociala steg i form av integrering av marginaliserade grupper i samhället 

samt jämställdhet mellan könen eftersträvas. För att uppnå de sociala målen utstakades den s.k. 

Europa 2020-strategin71 som syftar till att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt där ett av de 

prioriterade målen är en hög sysselsättningsgrad. Ett av de verktyg som nämns för att uppnå det 

målet är offentliga upphandling.72 Vikten av att möjliggöra socialt ansvarsfulla upphandlingar 

                                                
66 Se ILO, Rules of the Game, 2009, s. 102 angående hela stycket. 
67 Se ILO, Rules of the Game, 2009, s. 102 angående hela stycket.  
68 KOM (2011) 896 slutlig, s. 3.  
69 SOU 2001:31, s. 443 f.  
70 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättande av Europeiska 
gemenskapen (2007/C 206/01).  
71 KOM (2010) 2020 slutlig. 
72 KOM (2010) 2020 slutlig, s. 17.  
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i vilka upphandlande myndigheter integrerar sociala hänsyn tydliggjordes. Med anledning av 

det gav kommissionen år 2010 ut en vägledande guide för socialt ansvarsfulla upphandlingar.73 

EU-fördraget och Europa 2020-strategin föreskriver enbart socialpolitiska målsättningar 

inom Europa. Under 2000-talet ökade dock diskussionerna i EU om de sociala effekterna av 

globaliseringen. I flera olika dokument från tidigt 2000-tal uppmärksammade olika EU-

institutioner att den globaliserade ekonomin lett till oacceptabla arbetsvillkor och kränkningar 

av mänskliga rättigheter i producentländerna.74 År 2006 utfärdade kommissionen ett 

meddelande om att det krävdes en förstärkning av den sociala dimensionen i globaliseringen 

och att europeiska insatser krävdes för att främja anständigt arbete för alla.75 I dokumenten 

benämns offentlig upphandling som ett av de sätt för att påverka anställningsvillkoren i de 

globala leverantörskedjorna i positiv riktning.76  

År 2014 trädde de nu gällande upphandlingsdirektiven i kraft. EU:s utveckling mot en 

social dimension avspeglas tydligt i regelverket och det framgår av skälen till LOU-direktivet 

att direktiven omarbetats och antagits för att i enlighet med Europa 2020-strategin kunna bidra 

till att uppnå socialpolitiska målsättningar.77 Ett sådant viktigt mål är att arbetet ska ske under 

skäliga arbetsförhållanden och med respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter.78 

 

2.4 Ramverket för arbetsrättsliga hänsyn i upphandlingsregelverket 
Som redogjorts för ovan har arbetsrättsliga hänsyn getts en framträdande roll i LOU-direktivet. 

Det märks inte minst av det faktum att begreppet arbetsrättsliga hänsyn har brutits ut från 

begreppet sociala hänsyn och numera anses vara en egen form av hänsyn som ska beaktas 

särskilt. Avsikten med regleringen är att arbetsrättsliga krav ska integreras i medlemsstaternas 

offentliga upphandlingar.79 Regleringen av arbetsrättsliga hänsyn i LOU-direktivet är av 

skiftande karaktär och det föreskrivs såväl skyldigheter som möjligheter för medlemsstaterna 

att införa bestämmelser om arbetsrättsliga hänsyn i de nationella regelverken. 

En av de viktigaste EU-rättsliga bestämmelserna för upphandlande myndigheters 

möjlighet att ta arbetsrättsliga hänsyn är den allmänna principen för all offentlig upphandling 

som föreskrivs i artikel 18.2 LOU-direktivet. Principen ålägger medlemsstaterna att vidta 

                                                
73 SEK (2010) 1258 slutlig. 
74 Se t.ex. KOM (2006) 643 slutlig. 
75 KOM (2006) 643 slutlig, s. 3.  
76 KOM (2011) 896 slutlig, s. 3. 
77 KOM (2011) 896 slutlig, s. 2 samt skäl 2 LOU-direktivet.  
78 Prop. 2016/17:163, s. 27.  
79 Lagrådsremiss, Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, 19 maj 2016, s. 34 samt prop. 
2015/16:195, s. 428.  
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åtgärder för att förbättra förutsättningarna för upphandlande myndigheterna att ställa 

arbetsrättsliga krav. Artikel 18.2 stadgar att: 

 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer vid 

fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter 

som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och 

arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X.  [Kursiveringar tillagda] 

 

Hänvisningen till bilaga X låter förstå att de internationella arbetsrättsliga bestämmelserna som 

avses är ILO:s åtta kärnkonventioner, då det är de konventionerna som uppräknas i aktuell 

bilaga. Medlemsstaterna ska således vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att leverantörer 

iakttar tillämpliga arbetsrättsliga skyldigheter. Det enda kriteriet är att de ska bedömas som 

lämpliga. Medlemsstaterna måste dock kunna motivera varför de valda åtgärderna ter sig som 

lämpliga och effektiva.80 Bestämmelsens utformning överlämnar därmed stort utrymme till 

medlemsstaterna att själva bedöma vilka lagstiftningsåtgärder som vidtas. Den allmänna 

principen i LOU-direktivet genomfördes delvis i svensk rätt genom att i 4 kap. 3 § LOU 

föreskriva som allmän princip för all svensk offentlig upphandling att:  

 
En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid 

offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. [Kursiveringar tillagda].  

 

Utöver målsättningsbestämmelsen i artikel 18.2 finns även EU-rättsliga bestämmelser som 

föreskriver att medlemsstaterna är skyldiga att införa vissa bestämmelser i sina nationella 

upphandlingsregelverk. En sådan skyldighet som rör arbetsrättsliga skyldigheter är att de 

upphandlande myndigheter åläggs en skyldighet att avvisa en leverantörs anbud om anbudet är 

onormalt lågt och det beror på att det inte är förenligt med de arbetsrättsliga skyldigheterna, 

artikel 69.3 andra stycket LOU-direktivet.81 

 I övrigt är bestämmelserna fakultativt utformade och de föreskriver att arbetsrättsliga 

skyldigheter kan och bör beaktas vid uteslutning av leverantörer. I skäl 97 och 98 LOU-

direktivet anges att medlemsstaterna, för att bättre kunna integrera sociala hänsyn i 

upphandlingsförfarandet, ska kunna använda sig av tilldelningskriterier samt villkoren för 

fullgörande av kontrakt.  

                                                
80 SOU 2015:78, s. 70.  
81 Se även KOM (2011) 896 slutlig, s. 10.  
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 Ytterligare bestämmelser i LOU-direktivet som ger legala förutsättningar för 

upphandlande myndigheter att säkerställa arbetstagares rättigheter är regleringen av 

användandet av underleverantörer i upphandling. Av artikel 71.1 LOU-direktivet framgår att 

det genom lämpliga åtgärder ska säkerställas att även underleverantörerna iakttar de 

skyldigheter som avses i artikel 18.2. Det innebär att lagstiftningsåtgärder ska vidtas för att 

säkerställa att underleverantörer efterlever ILO:s kärnkonventioner. I artikel 71.6 listas exempel 

på sådana lämpliga åtgärder, exempelvis att en underleverantör kan uteslutas enligt artikel 57. 

Av artikel 71.8 framgår dock att medlemsstaterna ges betydande möjligheter att begränsa 

tillämpligheten av åtgärderna till att enbart avse vissa typer av kontrakt, vissa myndigheters 

upphandlingar eller upphandlingar till ett visst belopp. 
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3 ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling 
3.1 Inledning 
Som redogjorts för ovan innebär LOU-direktivet såväl skyldigheter som möjligheter för 

medlemsstaterna att inkorporera arbetsrättsliga hänsyn i det nationella upphandlings-

regelverket. I förevarande del av uppsatsen sker en genomgång av när svenska upphandlande 

myndigheter antingen har en möjlighet eller en skyldighet att hänvisa till att byggentreprenaden, 

tjänsterna eller varorna ska utföras eller tillverkas under arbetsförhållanden där ILO:s 

kärnkonventionerna efterlevs. 

 Det bör inledningsvis förtydligas att kravställande på villkor enligt ILO:s 

kärnkonventioner enbart aktualiseras när den offentliga upphandlingen avser arbete som helt 

eller delvis kan komma att utföras utanför Sverige.82 Det beror på att Sverige ratificerat ILO:s 

kärnkonventioner och genomfört dem i svensk rätt genom bestämmelser i exempelvis RF, BrB 

och de svenska arbetsrättslagarna.83 Arbetstagare som fullgör offentliga kontrakt i Sverige är 

således tillförsäkrade de grundläggande rättigheter som finns i ILO:s kärnkonventioner genom 

den svenska lagstiftningen. Ett kravställande på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner när 

kontrakten kommer fullgöras i Sverige vore därmed obehövligt. Det faktum att de 

arbetsförhållanden som de upphandlande myndigheter ska beakta är utanför Sveriges gränser 

är inte helt oproblematiskt vid tillämpning av bestämmelserna, vilket kommer att framgå av 

den fortsatta framställningen.  

 En myndighets upphandlingsprocess delas lämpligast in i fem olika faser. Den första 

fasen föregår den faktiska upphandlingen när den upphandlande myndigheten identifierar sitt 

behov, vad den ska köpa och genom vilket förfarande. I den andra fasen upprättar den 

upphandlande myndigheten de tekniska specifikationerna avseende upphandlingsföremålet. I 

den tredje fasen ställs krav på leverantören. I den fjärde fasen utvärderas anbuden enligt 

tilldelningskriterierna. I den femte fasen bestäms de särskilda villkor enligt vilket det offentliga 

kontraktet ska fullgöras.84  

 I kapitlet ska de legala förutsättningarna för att ta arbetsrättsliga hänsyn i respektive 

upphandlingsfas undersökas. Då den första fasen i vilken myndigheten identifierar sitt behov 

                                                
82 Prop. 2016/17:163, s. 39, se även ordalydelsen i 17 kap. 4 § 1 st. LOU.  
83 Se ILO, 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=SWE&p_order=HIERARCHY 
för förteckning över de svenska författningar som genomfört ILO:s kärnkonventioner.   
84 Barnard, Using Procurement Law to Enforce Labour Standards i Davidow & Langille (red.), The Idea of 
Labour Law, 2011, s. 259 angående hela stycket.  
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är oreglerad behandlas dock inte den. Den fortsatta framställningen inleds med ett avsnitt om 

innehållet i ILO:s kärnkonventioner då det är av största vikt för förståelsen av framställningen. 

  

3.2 ILO:s kärnkonventioner 
I syfte att återupprätta ILO:s relevans i en globaliserad ekonomi där den globala 

arbetsfördelningen ändrats radikalt utfärdade ILO år 1998 deklarationen ILO:s deklaration om 

grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.85 Den utnämner åtta av organisationens 

konventioner till kärnkonventioner. Av deklarationen framgår att innehållet i 

kärnkonventionerna enligt ILO anses vara de mest grundläggande rättigheterna för arbetstagare 

runt om i världen. Kärnkonventionerna har en särställning i förhållande till de övriga 

konventionerna i den bemärkelsen att medlemsstaterna är skyldiga att respektera innehållet i 

konventionerna oavsett om de har ratificerats av medlemsstaterna eller inte.86 Således ska bl.a. 

alla EU:s medlemsstater verka för att de grundläggande rättigheterna upprätthålls. 

Deklarationen identifierar fyra grundläggande arbetsvillkor som ska gälla universellt. 

Rättigheterna rör förbud av barnarbete, förbud av tvångsarbete, förbud av diskriminering och 

trakasserier samt rätt till föreningsfrihet och kollektivt förhandlande. De fyra grundläggande 

bestämmelserna behandlas i åtta konventioner. 

ILO:s konventioner nr 138 och nr 182 förbjuder all förekomst av barnarbete. Av 

konventionerna framgår att med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en 

person i skolpliktig ålder eller yngre. Av konventionerna framgår även att ingen arbetstagare 

får vara yngre än 15 år, alternativt 14 år om nationell lagstiftning tillåter det, eller yngre än 

minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år. Ungdomar mellan 15 och 18 år får 

arbeta med icke-farliga arbetsmoment under förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta 

samt har fullgjort nationell skolplikt. ILO:s konventioner nr 29 och nr 105 förbjuder 

tvångsarbete. Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller 

liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete inklusive slavarbete, 

kontraktsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt 

och arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig uppsägningstid. ILO:s 

konventioner nr 100 och nr 111 behandlar avskaffande av diskriminering och trakasserier i 

arbetslivet. Diskriminering avser åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller 

kvaliteter utan innebär särbehandling på osakliga grunder såsom bl.a. etnicitet, kön, religion 

                                                
85 ILO, Rules of the Game, 2009, s. 9.  
86 Se ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.  
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eller politiska åsikter. Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig 

behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk 

bestraffning. ILO:s konventioner nr 87 och nr 98 behandlar föreningsfrihet och kollektiva 

förhandlingar. Det föreskrivs att leverantören förväntas erkänna och respektera arbetstagares 

och arbetsgivares rätt att organisera sig, ansluta sig till de organisationer de själva önskar delta 

i, samt rätten att förhandla kollektivt. I de länder där föreningsfriheten är begränsad ska 

leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och 

arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.  

 

3.3 Tekniska specifikationer 
De tekniska specifikationerna i en offentlig upphandling definieras som specifikationer med 

angivande på kraven på en byggentreprenads, varas eller tjänsts egenskaper, 9 kap. 1 § LOU. I 

de tekniska specifikationerna ska den upphandlande myndigheten således ange de obligatoriska 

kraven på föremålet för upphandlingen. Av 9 kap. 3–5 §§ LOU framgår att egenskaperna får 

avse prestanda- eller funktionskrav och ske i form av hänvisning till standarder. Av 

9 kap. 1 § 2 st. LOU framgår att de egenskaper som specificeras inte behöver avse själva 

kontraktsföremålet utan även får avse processen eller metoden för att producera eller 

tillhandahålla varan eller en process som avser ett annat skede i varans livscykel. De egenskaper 

som ska specificeras måste dock ha en anknytning till kontraktsföremålet, 9 kap. 1 § 3 st. LOU.  

 Av skäl 99 i LOU-direktivet följer att sociala krav ska kunna ställas i de tekniska 

specifikationerna. Skälet omnämner dock enbart sådana sociala krav som direkt karaktäriserar 

varan eller tjänsten, t.ex. tekniska egenskaper hos kontraktsföremålet som möjliggör 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I LOU hänvisas inte till möjligheten att 

ställa sociala krav utan enbart till att de tekniska specifikationerna kan avse miljöegenskaper, 

se 9 kap. 3 § LOU. 

 Frågan är om det är möjligt att i de tekniska specifikationerna uppställa krav på att varorna 

eller tjänsterna ska vara tillverkade av arbetskraft i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Som 

ovan nämnts framgår av 9 kap. 1 § 2 st. LOU att de uppställda egenskaperna får avse ”processen 

eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan, tjänsten eller byggentreprenaden”. 

Det är således inte bara det färdiga kontraktsföremålet som är föremål för de tekniska 

specifikationerna. En nödvändig förutsättning för möjligheten att ställa arbetsrättsliga krav i 

förevarande upphandlingsfas är att den egenskapen att exempelvis en vara tillverkats under 

förhållanden där ILO:s kärnkonventioner efterlevts får anses ha en sådan anknytning till det 
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färdiga kontraktsföremålet, jfr 9 kap. 1 § 2 st. LOU. I doktrin har framförts resonemang om att 

de förhållanden under vilken en vara produceras de facto påverkar kvaliteten på slutprodukten 

i den bemärkelsen att varor som produceras i enlighet med goda arbetsvillkor kan bidra till 

varans kvalitet på så vis att en arbetskraft med goda villkor producerar bättre varor.87 Med ett 

sådant resonemang bör det kunna finnas en sådan anknytning till kontraktsföremålet att ett krav 

på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner skulle vara tillåtet.  

 Av avgörandet kommissionen mot Nederländerna framgår dock att EU-domstolen har 

avfärdat ett sådant resonemang.  I målet upphandlade en holländsk myndighet bl.a. kaffe och 

te till kaffeautomater. I upphandlingsdokumentet uppställde den holländska myndigheten krav 

på att varorna skulle vara märkta med en rättvisemärkning som grundades på kriterier rörande 

anständiga arbetsvillkor för leverantörens och underleverantörens arbetstagare.88 EU-

domstolen bedömde att ett sådant villkor inte kunde anses vara tillåtligt inom ramen för de 

tekniska specifikationerna. Av domen framgår att villkoren bakom en rättvisemärkning, 

exempelvis krav på vissa arbetsrättigheter, inte kan anses definiera några varuegenskaper i 

egentlig mening.89 De tekniska specifikationerna ska enbart omfatta egenskaperna hos 

produkten, deras tillverkning, packning eller användning och därmed inte de villkor under vilka 

de har producerats.90 Mot bakgrund av definitionen av tekniska specifikationer ansluter sig EU-

domstolen därför till meningen om att förhållandena under vilken en vara produceras inte 

påverkar slutprodukten och att det därför inte går att ställa krav som relaterar till arbetskraften 

i de tekniska specifikationerna.  

 EU-domstolens dom i avgörandet kommissionen mot Nederländerna avspeglas numera 

även i skäl 97 i LOU-direktivet som anger att upphandlande myndigheter i 

tilldelningskriterierna och de särskilda kontraktsvillkoren bör ha rätt att ange kriterier och 

villkor på att en vara ska vara rättvisemärkt. Det får därmed anses uteslutet att i de tekniska 

specifikationerna uppställa krav på att kontraktsföremålet tillhandahålls av arbetskraft som har 

säkerställts arbetsrättsliga rättigheter i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.   

 

 

 

                                                
87 Bell & Usher, Labour Standards in Public Procurement: Background paper for DFID Labour Standards and 
Poverty Reduction Forum, 23 May 2007, 2007, s. 15.  
88 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 73.  
89 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 74.  
90 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 74. 
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3.4 Uteslutning och kvalificering 
3.4.1 Uteslutning  
I en upphandlings uteslutningsfas kontrollerar den upphandlande myndigheten om det finns 

anledning att utesluta någon av leverantörerna från upphandlingen.91 Grunderna regleras i 

13 kap. LOU och delas upp i bestämmelser som anger under vilka omständigheter en 

upphandlande myndighet ska respektive får utesluta en leverantör. Den centrala plats 

arbetsrättsliga hänsyn har givits i upphandlingsregelverket märks även bland 

uteslutningsgrunderna. Det regleras numera särskilt i LOU-direktivet och LOU att en leverantör 

får uteslutas på grund av åsidosättande av arbetsrättsliga skyldigheter. Av 13 kap. 3 § 1 p. LOU 

framgår att en leverantör får uteslutas om myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt 

tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. 92 Bestämmelsen är således fakul-

tativt utformad och ger upphov till ett flertal tillämpningsfrågor som behandlas nedan.  

En första fråga är vilka arbetsrättsliga skyldigheter som avses i uteslutningsgrunden och 

huruvida ILO:s kärnkonventioner kan anses omfattas av de arbetsrättsliga skyldigheterna. 

Förarbetena ger knapphändig ledning i det här avseendet då det enbart anges att det inte krävs 

att det ska framgå av upphandlingsdokumentet vilka de arbetsrättsliga skyldigheterna är.93 De 

arbetsrättsliga skyldigheterna är sådana som ” […] kan följa av de särskilda regler som är 

tillämpliga på de områden som anges”94 vilket ger föga vägledning i fråga om tillämpningen av 

ILO:s kärnkonventioner. Ledning kan dock hämtas från EU-rätten. 13 kap. 3 § 1 p. LOU 

genomför artikel 57.4 a i LOU-direktivet. I artikel 57.4 a hänvisas till artikel 18.2 som i sin tur 

specificerar arbetsrättsliga skyldigheter som sådana som räknas upp i bilaga X till direktivet där 

de åtta kärnkonventionerna återfinns. Således bör kunna konstateras att ILO:s kärnkonventioner 

utgör sådana arbetsrättsliga skyldigheter som avses i 13 kap. 3 § 1 p. LOU. Det innebär att en 

upphandlande myndighet får utesluta en leverantör som offererar varor eller tjänster som har 

tillhandahållits eller producerats av arbetstagare under förhållanden i strid mot ILO:s kärn-

konventioner.  

                                                
91 Pedersen, Upphandlingens grunder: En introduktion till offentlig upphandling och upphandling inom 
försörjningssektorerna, 2017, s. 138.  
92 Arrowsmith är av uppfattningen att artikel 57.4 a enbart är ett politiskt och symboliskt ställningstagande som 
syftar till att belysa allvaret av arbetsrättsliga frågor då det var möjligt att beakta arbetsrättsliga hänsyn i den 
tidigare uteslutningsgrunden ”allvarliga fel yrkesutövningen”, se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities 
Procurement: Regulation in the EU and the UK, 2014, s. 1267.  
93 Prop. 2015/16:195, s. 1086. 
94 Prop. 2015/16:195, s. 1086.  
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En upphandlande myndighet bör enbart vidta åtgärder för uteslutning när det finns 

indikationer på att en grund för uteslutning föreligger.95 I förhållande till bristande efterlevnad 

av ILO:s kärnkonventioner bör sådana indikationer främst framkomma genom att den 

upphandlande myndighet har kännedom om att den aktuella leverantören vid tidigare 

upphandlingar brustit i efterlevnad av konventionerna. Indikationer kan även uppkomma 

genom uppgifter om leverantörer i massmedia eller uppgifter från andra leverantörer.96 I 

sammanhanget bör dock påpekas att det faktum att en leverantör någon gång uppfyllt 

förutsättningar för uteslutning inte får innebära att leverantören alltid bör uteslutas ur framtida 

upphandlingar.97 För att uteslutningsbeslutet ska anses proportionerligt krävs således att 

åsidosättandet av ILO:s kärnkonventioner skett i någorlunda närtid. Av HFD:s praxis framgår 

att det inte kan ställas upp en fast tidpunkt när en uteslutningsgrund blir inaktuell, tidsaspekten 

ska istället bedömas inom ramen för varje enskild upphandling.98  

I lagtexten anges inte hur allvarligt åsidosättandet av de arbetsrättsliga skyldigheterna ska 

vara för att kunna leda till en uteslutning av leverantören. Enligt förarbetena ska åsidosättandet 

av skyldigheterna bedömas som väsentligt eller ha skett ett upprepat antal gånger för 

leverantören bör uteslutas.99 Det får anses följa av proportionalitetsprincipen att en sådan 

allvarlig åtgärd som att utesluta en leverantör måste stå i proportion till åsidosättandet av de 

arbetsrättsliga skyldigheterna.  

Ytterligare en svårighet med uteslutningsgrunderna är frågorna om bevismedel och 

beviskrav vid uteslutning. Enligt 13 kap. 3 § 1 p. LOU ska de upphandlande myndigheter visa 

att arbetsrättsliga skyldigheter åsidosatts. Det är således den upphandlande myndigheter som 

har bevisbördan för att missförhållandena föreligger. Det är oklart vad som krävs av en 

upphandlande myndighet för att den ska ha en rätt att utesluta en leverantör. Av ordalydelsen i 

bestämmelsen i 13 kap. 3 § LOU kan uteslutas att det fordras en lagakraftvunnen dom för att 

slå fast att leverantören agerat i strid med arbetsrättsliga skyldigheter, något som krävs vid 

uteslutning enligt de obligatoriska uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU. Såväl EU-

domstolen som HFD har prövat bevisfrågor gällande uteslutning i offentlig upphandling. Målen 

gäller visserligen uteslutningsgrunden allvarliga fel i yrkesutövningen men domarna bör ha 

relevans även för aktuell uteslutningsgrund då åsidosättandet av arbetsrättsliga skyldigheter kan 

                                                
95 SOU 2014:51, s. 195. 
96 SOU 2014:51, s. 195.  
97 SOU 2014:51, s. 223.  
98 RÅ 2010 ref. 79.  
99 Prop. 2015/16:195, s. 1087. 
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anses vara en utveckling av allvarliga fel i yrkesutövningen.100 I EU-domstolens avgörande i 

mål Forposta och ABC Direct Contact  konstateras att det inte krävs en lagakraftvunnen dom 

för att bevisa att ett fel har begåtts i yrkesutövningen.101 HFD har för svenska förhållanden 

konstaterat att det saknas bestämmelser i upphandlingsregelverket gällande beviskrav och 

bevismedel och att bevisreglerna därmed får följa av allmänna förvaltningsrättsliga principer.102 

Efter en avvägning av hur ingripande ett beslut om uteslutning inom offentlig upphandling är 

samt att det gäller ekonomiska förehavanden konstaterade HFD att det är tillräckligt att den 

upphandlande myndigheten gjort det sannolikt att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt 

fel i yrkesutövningen.  

Det finns således en viss bevislättnad för den upphandlande myndigheten vid uteslutning 

av leverantörer på grund av åsidosättande av arbetsrättsliga skyldigheter. Även med det i 

beaktande bör bevisfrågorna i förhållande till ILO:s kärnkonventioner bli svåra. Det beror på 

att de undermåliga arbetsrättsliga förhållanden som de upphandlande myndigheterna ska bevisa 

är utanför Sverige. Det måste anses svårt för en svensk upphandlande myndighet att ta fram 

bevisning angående vilka arbetsrättsliga förhållanden som föreligger vid exempelvis en fabrik 

i tredje land. En tänkbar situation är dock att myndigheten använder sig av uppgifter om 

undermåliga arbetsvillkor som kommit fram genom skrivbords- eller fabriksrevisioner vid 

tidigare upphandlingar med samma leverantör. 

Av ovan förda resonemang får anses vara klarlagt att upphandlande myndigheter kan 

utesluta en leverantör på grund av bristande efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner. Med 

hänsyn till det potentiellt svåra bevisläget kan dock diskuteras hur väl lämpad 

uteslutningsbestämmelsen är i förhållande till arbetsrättsliga skyldigheter i form av ILO:s 

kärnkonventioner.  

 

3.4.2 Kvalificeringsvillkor 
I 14 kap. LOU regleras vilka krav som den upphandlande myndigheten får ställa på att 

leverantören ska vara kvalificerad i vissa avseenden. Syftet med kraven är att det i största 

möjliga mån ska vara möjligt att säkerställa att leverantören har möjlighet att leverera i enlighet 

med upphandlingsdokumentet om den tilldelas kontraktet.103  

                                                
100 Se not 92.  
101 Dom av den 13 december 2012, Forposta och ABC Direct Contact, C-465/11, EU:C:2012:801, p. 28.  
102 HFD 2013 ref. 61. 
103 Forsberg, Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV, 2017, s. 247. 
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De krav som myndigheten får ställa framgår av 14 kap. 1 § LOU och avser krav på 

leverantörens behörighet att utöva yrkesverksamhet, ekonomiska och finansiella ställning och 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Vidare framgår av bestämmelsens andra stycke att kraven 

måste ha anknytning till kontraktsföremålet och stå i proportion till kontraktsföremålet.  

Det finns ingen praxis rörande kravställande på leverantörer att efterleva ILO:s 

kärnkonventioner i verksamheten som kvalificeringsvillkor.  Av 14 kap. 5 § LOU framgår att 

ett krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet får avse krav innebärande att leverantören ska 

förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt få ha sådan erfarenhet 

som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig standard. Det anges 

dock att dessa uppräkningar enbart är exemplifierande och de är således inte uttömmande.104 

I doktrin har framförts att det skulle kunna falla in under teknisk och yrkesmässig 

kapacitet att exempelvis begära att det i beskrivningen av kvalitetsäkringsrutiner ska framgå att 

leverantören har kontroll om de offererade varorna är producerade i enlighet med de 

grundläggande ILO-konventionerna.105 Ett sådant krav skulle kunna avse att leverantören har 

erfarenhet av hur kontroller genomförs i olika verksamheter eller att de tillhandahåller personal 

för att genomföra fabrikskontroller. Ett argument som talar emot det resonemanget är att kraven 

på teknisk och yrkesmässig kapacitet enbart får ställas för att säkerställa att kontraktet ska 

kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard enligt 14 kap. 5 § LOU. I enlighet 

med resonemanget om tekniska specifikationer ovan kan antas att de förhållanden under vilken 

en vara produceras eller tjänst tillhandahålls inte påverkar dess kvalitet.106 Med anledning av 

det bör inte ett krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner kunna innebära att en viss 

kvalitetsstandard uppnås.  

Enligt min mening får det därmed anses osannolikt att det är förenligt med lagstiftningen 

att uppställa krav på att en leverantör ska offerera varor eller tjänster som tillhandahålls enligt 

ILO:s kärnkonventioner i kvalificeringsvillkoren, även om det inte med säkerhet kan uteslutas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Nord, lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 14 kap. 5 § LOU, www.karnovgroup.se.  
105 Stavenow & Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling: Juridik och praktik, 2013, s. 90. 
106 Se avsnitt 3.3.  
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3.5 Tilldelningsfasen 
3.5.1 Tilldelningskriterierna 
I tilldelningsfasen av en upphandling ska de upphandlande myndigheterna utvärdera vilket 

anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, 16 kap. 1 § LOU. Den leverantör som bedöms 

ha det mest ekonomiskt fördelaktiga budet ska tilldelas kontraktet, 16 kap. 1 § LOU. Vilket 

anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kan baseras på tre olika grunder enligt 

16 kap. 1 § 2 st. LOU: bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. En 

förutsättning för att en myndighet ska kunna utvärdera anbudet baserat på andra kriterier än 

rent ekonomiska är att den upphandlande myndigheten väljer att tilldela kontraktet baserat på 

bästa förhållande mellan pris och kvalitet.  

Vid värderingen av anbudet utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska den 

upphandlande myndigheten utvärdera anbuden efter de tilldelningskriterier som angivits i 

upphandlingsdokumenten. Tilldelningsfasen framhålls inte sällan som särskilt lämpad för mer 

långtgående sociala krav än i kvalificeringsfasen. Det beror på att kvalificeringskrav verkar mer 

”marknadsstängande” än tilldelningskriterier. Ett anbud av en leverantör som inte uppfyller ett 

kvalificeringsvillkor blir förkastat medan en leverantör vars anbud inte uppfyller ett 

tilldelningskriterium kan kompensera med att uppfylla andra tilldelningskriterier och 

fortfarande ha chans att vinna kontraktet.107  

Frågan är då om en upphandlande myndighet kan uppställa krav på efterlevnad av ILO:s 

kärnkonventioner som ett tilldelningskriterium. Av skäl 97 LOU-direktivet framgår att de 

upphandlande myndigheterna bör ha rätt att använda tilldelningskriterierna för att förbättra 

integreringen av sociala hänsyn i upphandlingsförfaranden. I skälet listas ett antal kriterier som 

kan användas i tilldelningsfasen och de kan exempelvis omfatta krav på betalning av ett 

minimipris och ett högre pris till tillverkarna. Av skälets ordalydelse framgår att listan inte på 

ett uttömmande sätt reglerar vilka tilldelningskriterier som kan ställas. Det finns således 

utrymme för att integrera sociala kriterier i tilldelningsfasen. Av det ovan nämnda målet 

kommissionen mot Nederländerna framgår numera även att arbetsrättsliga krav kan användas i 

tilldelningsfasen. I målet ställde den upphandlande myndigheten krav på att varorna skulle vara 

rättvisemärkta och således att kontraktsföremålet skulle ha producerats under goda 

arbetsförhållanden. EU-domstolen bedömde att ett sådant krav uppfyllde definitionen av ett 

                                                
107 Stavenow & Sennström, Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling: Juridik och praktik, 2013, s. 95 
angående hela stycket.   
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tilldelningskriterium.108 Det bör således finnas utrymme för en upphandlande myndighet att 

föreskriva att kontraktsföremålet ska vara producerat under arbetsförhållanden som är förenliga 

med ILO:s kärnkonventioner som ett tilldelningskriterium.     

Av EU-domstolens praxis följer dock ett antal inskränkningar och begränsningar av hur 

tilldelningskriterierna ska vara utformande för att vara tillåtna. EU-domstolens avgörande i 

målet Concordia är högst betydelsefullt ur den aspekten att det föreskriver begränsningar av 

vilka tilldelningskriterier som kan accepteras i en upphandling. Målet gällde upphandling av 

lokala busstransporttjänster i Helsingfors. Vid bedömning av vilket anbud som var ekonomiskt 

mest fördelaktigt gavs tilläggspoäng om bussarnas kväveoxidutsläpp respektive bullernivå låg 

under en viss nivå. Domstolen konstaterade inledningsvis att andra krav än strikt ekonomiska 

krav var tillåtna och ett sådant miljökrav därmed kunde accepteras.109 Alla miljökrav kunde 

dock inte tillåtas. Det krävdes även att kravet hade ett samband med föremålet för kontraktet 

och kravet inte gav den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet bland leverantörer.110 

Vidare skulle kravet vara förenligt med EU-rätten och bekantgöras för leverantörerna.111 Av 

förevarande fall har de s.k. Concordia-kriterierna utkristalliserats som gäller när andra 

tilldelningskrav än strikt ekonomiska uppställs. Kriterierna innebär sammanfattningsvis att 

tilldelningskriterierna ska stå i samband med kontraktsföremålet, inte ge den upphandlande 

myndigheten obegränsad valfrihet, uttryckligen anges i upphandlingsdokumentet och vara 

förenliga med alla EU:s allmänna rättsprinciper i allmänhet och principen om icke-

diskriminering i synnerhet.  

Concordia-kriterierna avspeglas numera i 16 kap. LOU. Kravet på samband mellan 

kontraktsföremålet och tilldelningskriteriet regleras i 16 kap. 2 § LOU och uppställer krav på 

att ett anbud utvärderas utifrån kriterier som har anknytning till det som anskaffas. Av artikel 

67.3 LOU-direktivet framgår att sambandskriteriet ska tolkas extensivt då ett kriterium ska 

anses ha anknytning om det i något avseende hänför sig till upphandlingsföremålet under någon 

del av livscykeln. Frågan är om det anses ha en tillräckligt nära samband med den 

byggentreprenad, vara eller tjänst som ska upphandlas att dessa utförs eller tillverkas i enlighet 

med efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner. 

Innebörden av sambandsrekvisitet tydliggörs i två avgöranden från EU-domstolen. I 

målet kommissionen mot Nederländerna bedömdes frågan om tillräcklig koppling till 

                                                
108 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 85. 
109 Dom av den 17 september 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 55. 
110 Dom av den 17 september 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 59 samt p. 61. 
111 Dom av den 17 september 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 63 samt p. 64.  
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kontraktsföremålet. I tilldelningskriterierna hade den upphandlande myndigheten angett att de 

leverantörer som erbjöd varor som uppfyllde krav på rättvisemärkning skulle tilldelas poäng. 

Kommissionen menade att de kriterier som grundade rättvisemärkningen, d.v.s. kriterier 

kopplade till odlarnas villkor, inte var kopplade till kontraktsföremålet då de inte rörde 

egenskaper hos varan utan avsåg krav rörande anbudsgivarens allmänna policy. Kommissionen 

vann dock inte framgång med invändningen. EU-domstolen ansåg att det inte föreligger något 

hinder mot att använda ett tilldelningskriterium som innebär att en vara ska komma från rättvis 

handel.112 Tilldelningskriterierna måste inte vara kopplade till kontraktsföremålet på så vis att 

de måste avse egenskaperna hos varan som sådan.113 Kriterierna kan gälla användarna av 

kontraktsföremålet men även andra personer, exempelvis de som producerar en vara.114 Det var 

därför tillåtet att uppställa krav på kriterier för rättvisemärkning av varorna i målet.  

Av domslutet kan utläsas att även en relativt svag koppling till kontraktsföremålet kan 

godtas i tilldelningsfasen. Det innebär att tilldelningskriterier avseende arbetsförhållande för de 

som tillverkar varorna bör anses ha ett sådant tillräckligt samband med kontraktsföremålet. Av 

EU-domstolens avgörande EVN och Wienstrom framgår dock att det även finns en nedre gräns 

för hur svag koppling till kontraktsföremålet som kan godtas. Målet gäller en upphandlande 

myndighets inköp av elleverans. I upphandlingen hade den myndigheten uppställt som 

tilldelningskriterierum att en viss mängd el från leverantören skulle härröra från förnyelsebara 

källor. Med hänvisning till utgången i avgörandet Concordia bedömde EU-domstolen att det 

visserligen var tillåtet att ställa sådana krav som inte var rent ekonomiska.115 Däremot 

bedömdes att kravet gått utanför föremålet för upphandlingen i den bemärkelsen att 

tilldelningskriteriet poängsatte förnyelsebara elleveranser över myndighetens förväntande 

årskonsumtion.116 Upphandlingsföremålet var den elkvantitet som angavs i upphandlings-

dokumentet och då tilldelningskriteriet gav poäng för förnyelsebar el som inte skulle levereras 

till myndigheten ansågs det därmed inte stå i tillräckligt samband med upphandlings-

föremålet.117 

En slutsats av praxis får därmed anses vara att ett tilldelningskriterium som tilldelar ett 

anbud poäng baserat på om byggentreprenaden, varorna eller tjänsterna är tillverkade eller 

utförda i efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner anses ha en tillräcklig anknytning till 

                                                
112 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 85.  
113 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 91.  
114 Dom av den 10 maj 2012, kommissionen/Nederländerna, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 85.  
115 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 32–33.  
116 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 68. 
117 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 68.  



 
36 

kontraktsföremålet. Av målet EVN och Wienstrom framgår dock att en upphandlande 

myndighet inte kan ställa som upphandlingskriterium att ett företag ska ha som allmän policy 

att enbart tillverka varor eller tillhandahålla tjänster som utförs i enlighet med ILO:s 

kärnkonventioner. Ett sådant kriterium skulle sakna tillräcklig anknytning och därmed gå 

utöver föremålet för kontraktet.  

 

3.5.2 Onormalt låga anbud   
I LOU-direktivet föreskrivs såväl möjligheter som skyldigheter att förkasta anbud som bedöms 

vara av onormalt lågt pris i förhållande till vissa perimetrar. Av 16 kap. 7 § LOU framgår att 

en upphandlande myndighet ska begära en förklaring till ett anbud som förefaller vara onormalt 

lågt. Enligt 16 kap. 7 § 4 p. LOU kan en sådan begäran avse en förklaring om hur leverantören 

avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga arbetsrättsliga skyldigheter. Det finns 

en obligatorisk skyldighet att förkasta ett onormalt lågt anbud om leverantören inte på ett 

tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.  

År 2017 tillkom ett tredje stycke till 16 kap. 7 § LOU som föreskriver att en upphandlande 

myndighet ska förkasta en leverantörs anbud om den upphandlande myndigheten finner att det 

onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga arbetsrättsliga 

skyldigheter. I remissförfarandet ifrågasattes behovet av den kompletterande regeln i tredje 

stycket i relation till bestämmelsen 16 kap. 7 § 4 p. LOU.118 Införandet av det tredje stycket 

motiverades dock av att de arbetsrättsliga skyldigheterna är av ”sådan betydelse” att de bör 

lyftas fram i lagtexten genom att ges ett eget stycke.119 Det tycks ännu oklart om det enligt den 

nya bestämmelsen krävs att leverantören inte inkommit med en tillfredsställande förklaring för 

att en upphandlande myndighet ska få förkasta anbudet. Det ger inte direktivet något tydligt 

svar på.120 Det kan dock konstateras att 16 kap. 7 § LOU innebär att det är tvingande för en 

upphandlande myndighet att förkasta ett anbud som inte stämmer överens med arbetsrättsliga 

skyldigheter.  

Enligt regelverket ska den upphandlande myndigheten utreda ett anbud så fort det 

förefaller vara onormalt lågt, 16 kap. 7 § 1 st. LOU. Begreppet onormalt lågt anbud definieras 

inte i direktivet och det finns inte heller något fastställt sätt att beräkna en tröskel för när ett pris 

ska anses onormalt i en specifik upphandling. EU-domstolen har i avgörandet Lombardini och 

Mantovani bedömt att det ankommer på medlemsstaterna att bedöma anbuden och vad som ska 

                                                
118 Prop. 2015/16:195, s. 795. 
119 Prop. 2015/16:195, s. 795.  
120 Prop. 2015/16:195, s. 795. 
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anses vara ett onormalt lågt pris.121 Bestämmelsen har ännu inte prövats i relation till ILO:s 

kärnkonventioner. Kammarrätten i Göteborg har dock bedömt förfarandet vid fastställandet av 

onormalt låga anbud gällande svensk arbetsrätt.122 Av målen framgår att en upphandlande 

myndighet redan vid upprättandet av upphandlingsdokumentet får samarbeta med 

branschorganisationer och fackorganisationer för att utarbeta vad som utgör en rimlig prisgräns. 

Utifrån prisgränsen kan anbud bedömas vara av onormalt lågt pris eller inte. Förfarandet 

förutsätter dock att de upphandlande myndigheterna genomfört grundliga utredningar i samråd 

med de olika branschföreträdarna.  

Det går att ifrågasätta hur upphandlande myndigheter ska kunna bedöma vad som utgör 

ett onormalt lågt pris i de gränsöverskridande situationer i vilka ILO:s konventioner blir 

tillämpliga. Det förfarande som föreskrivs i ovan nämnda kammarrättsfall där upphandlande 

myndigheter redan i upphandlingsdokumentet i samråd med bransch- och fackorganisationer 

tar fram ett rimligt anbud framstår inte helt enkelt när det ska ske mot annat än den svenska 

arbetsrätten. Det torde vara svårt för svenska upphandlande myndigheter att på samma sätt i 

kontakt med globala branschorganisationer beräkna vad som utgör ett onormalt lågt anbud i 

förhållande till de rättigheter som föreskrivs i ILO:s kärnkonventioner. Ytterligare en 

problematik i relation till ILO:s kärnkonventioner är att dessa inte reglerar löner utan andra 

grundläggande rättigheter såsom förbud mot tvångs- och barnarbete. Utifrån kärnkonventioner 

går exempelvis inte att utläsa någon minimilönenivå som de upphandlande myndigheterna kan 

utarbeta ett rimligt anbudspris utifrån.   

Trots de tillämpningssvårigheter som föreligger är det likväl numera obligatoriskt för 

upphandlande myndigheter att förkasta anbud då anbudet är onormalt lågt anbud på grund av 

de inte överensstämmer med de arbetsrättsliga skyldigheter som framgår av ILO:s 

kärnkonventioner. Ett felaktigt beslut där ett anbud inte utesluts trots att ILO:s kärn-

konventioner inte efterföljs skulle kunna komma att strida mot likabehandlingsprincipen som 

anger att alla anbud ska behandlas lika. Av redogörelsen ovan framstår behovet av praxis 

avseende hur 16 kap. 7 § LOU ska tillämpas i förhållande till arbetsrättsliga skyldigheter, 

däribland ILO:s kärnkonventioner, som trängande.  

 

 

 

                                                
121 Dom av den 27 november 2001, Impresa Lombardini och Mantovani, i de förenade målen C-285/99 och C-
286/99, EU:C:2001:640, p. 67.  
122 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 18 oktober i mål nr 2598-2601-13.  
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3.5.3 Beslut att inte tilldela kontrakt i vissa fall 
En ny bestämmelse i LOU-direktivet rör regleringen av upphandlande myndigheters beslut att 

inte tilldela kontrakt i vissa fall. Enligt 16 kap. 9 § LOU får den upphandlande myndigheten 

besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet om en leverantörs anbud inte stämmer 

överens med tillämpliga arbetsrättsliga skyldigheter. Bestämmelsen ska således inte förväxlas 

med skyldigheten att förkasta ett anbud på grund av ett onormalt lågt anbud om det inte 

överensstämmer med de arbetsrättsliga skyldigheterna. 

16 kap. 9 § LOU genomför artikel 56.1 andra stycket LOU-direktivet som föreskriver 

allmänna principer för tilldelning och bestämmelsen anger således en självständig grund för 

upphandlande myndigheter att förkasta ett anbud på grund av bristande efterlevnad av 

arbetsrättsliga skyldigheter. Av hänvisningen tillbaka till artikel 18.2 som hänvisar till bilaga X 

i LOU-direktivet förstås att de arbetsrättsliga skyldigheterna avser ILO:s kärnkonventioner.   

Det går att diskutera huruvida införandet av bestämmelsen i första hand motiverats av 

lagstiftarens vilja att i svensk rätt avspegla den centrala plats som arbetsrättsliga hänsyn givits 

i LOU-direktivet. Det tycks nämligen oklart i vilka situationer bestämmelsen avses att 

tillämpas. Av förarbetena framgår att bestämmelsen ska ses mot bakgrund av det nya syftet 

med upphandlingsregleringen och ska agera som en ”säkerhetsventil” i upphandlings-

förfarandet.123 Den fungerar som en säkerhetsventil i den meningen att en upphandlande 

myndighet ska kunna besluta att inte tilldela ett kontrakt till en leverantör som inte uppfyller 

vissa skyldigheter, även om dessa skyldigheter inte framgår i upphandlingsdokumentet.124 Det 

krävs således inte att de skyldigheterna som leverantörernas anbud ska uppfylla återges som 

ska-krav eller på annat sätt återfinns i upphandlingsdokumentet.125 Enligt förarbetena finns 

därmed ett mervärde med bestämmelsen i förhållande till övriga bestämmelser som reglerar 

efterlevnad av arbetsrättsliga skyldigheter.126 

 Enligt min mening kan det ifrågasättas hur väl en sådan ordning överensstämmer med 

den öppenhet som ska prägla upphandlingsförfarandet. Av öppenhetsprincipen följer att 

upphandlingsförfarandet ska präglas av öppenhet och förutsebarhet och innebär därmed att alla 

krav i upphandlingen tydligt måste specificeras för att säkerställa att alla leverantörer 

behandlats likadant.127 Den tillämpning som förarbetena förordar skulle innebära att en 

upphandlande myndighet kan besluta att inte tilldela ett anbud till en leverantör som i sitt anbud 

                                                
123 Prop. 2015/16:195, s. 797. 
124 Prop. 2015/16:195, s. 797.  
125 Lagrådsremiss, Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, 19 maj 2016, s. 42. 
126 Prop. 2015/16:195, s. 797 f. 
127 Se avsnitt 2.1. 
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inte uttryckligen anger att kontraktsföremålet ska produceras eller tillhandahållas under 

förhållanden som är förenliga med ILO:s kärnkonventioner trots att ett dylikt krav inte framgått 

av upphandlingsdokumenten. Några överväganden om hur bestämmelsen förhåller sig till 

öppenhetsprincipen framkommer dock varken i de svenska förarbetena eller i några av EU:s 

förberedande dokument.  

 

3.6 Fullgörande av kontrakt 
3.6.1 Inledning 
Särskilda kontraktsvillkor är sådana villkor som en leverantör måste förbinda sig att uppfylla 

vid fullgörande av det offentliga kontraktet. Villkoren varken poängsätts eller utvärderas men 

om en leverantör inte förklarar sig villig att uppfylla dem utesluts den ur upphandlingen.128 EU-

lagstiftaren har genom utformningen av LOU-direktivet framhållit fullgörandet av kontrakt som 

en lämplig upphandlingsfas att ställa arbetsrättsliga krav. Det kan utläsas bl.a. av skäl 98 LOU-

direktivet som anger att fullgörande av kontrakt kan avse åtgärder för genomförande av ILO:s 

kärnkonventioner. Den allmänt rådande uppfattningen är att det är inom ramen för de särskilda 

kontraktsvillkoren som det går att ställa de mest långtgående kraven på arbetsrättsliga 

hänsyn.129  Det beror på att kraven i de särskilda kontraktsvillkoren anses vara mindre 

ingripande än obligatoriska krav då leverantörerna inte behöver uppfylla de särskilda 

arbetsvillkoren när anbudet lämnas in, istället ska de uppfyllas under avtalsperioden.  

 Den 1 juni år 2017 trädde ny lagstiftning i kraft angående arbetsrättsliga villkor i offentlig 

upphandling vilken genomfördes i kapitlet om särskilda kontraktsvillkor. Av 17 kap. 1 § LOU 

framgår således numera att en upphandlande myndighet får uppställa särskilda arbetsrättsliga 

villkor av hur ett kontrakt ska fullgöras. I 17 kap. 4 § LOU stadgas en skyldighet för 

upphandlande myndigheter att ställa krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner om vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Lagstiftningen infördes med målsättningen att säkerställa att inga 

offentliga medel ska gå till varor som tillverkas i strid med anständiga arbetsvillkor och att 

varor och tjänster som produceras utanför Sveriges gränser inte ska framställas av arbetskraft i 

strid med de grundläggande villkor som följer av ILO:s åtta kärnkonventioner.130 

Bestämmelsen lyder:  

 

                                                
128 Sundstrand, Sociala hänsyn i offentlig upphandling – en introduktion, UrT 2015 s. 263–273, på s. 271.  
129 SOU 2015:78, s. 54.  
130 Prop. 2016/17:163, s. 38.   



 
40 

En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet 

enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

   Myndigheterna ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantör som 

direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som ställts enligt första stycket. 

   Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas. 

    

Såväl införandet av bestämmelsen som utformningen av densamma kritiserades av 

remissinstanserna vid remitteringen av förslaget.131 I avsnitten nedan ska förutsättningarna för 

bestämmelsens tillämplighet utredas, samt hur den i olika delar förhåller sig till de 

grundläggande principerna.  

 

3.6.2 Tillämpligheten av svensk arbetsrätt    
Av bestämmelsens första stycke framgår att den upphandlande myndigheten ska uppställa 

särskilda kontraktsvillkor i de fall det arbete som avses i upphandlingen utförs under sådana 

förhållanden att svensk rätt inte är tillämplig.  

Utgångspunkten för bedömningen huruvida svensk arbetsrätt är tillämplig eller inte är 

principen om arbetsrättens territoriella tillämpningsområde.132 Huvudregeln är att arbetstagaren 

omfattas av arbetsrätten i det landet där arbetet vanligtvis utförs. Svensk arbetsrätt är således 

tillämplig när arbetet utförs i Sverige.  Enligt artikel 49 EUF-fördraget är även svensk arbetsrätt 

tillämplig på leverantörer från andra medlemsstater om leverantörerna är etablerade i Sverige. 

Anledningen till att inhemska leverantörer och utländska leverantörer som är etablerade i 

Sverige behandlas lika är artikel 8 i ROM I-direktivet som anger att lagen där arbetstagarna 

arbetar är den som är tillämplig. Undantagna från svensk arbetsrätt är dock utstationerade 

arbetstagare som endast arbetar tillfälligt i Sverige vilka istället tillförsäkras en kärna av 

rättigheter enligt utstationeringsdirektivet.133  

Den svenska arbetsrätten är således enbart tillämplig på det arbete som utförs i Sverige. 

Bestämmelsen ska alltså förstås som att den blir tillämplig när arbetet kan komma att utföras i 

ett annat land än i Sverige.134 I praktiken innebär bestämmelsen att de upphandlande 

myndigheterna måste överväga möjligheten att en leverantör som helt eller delvis utför arbete 

i ett annat land kan komma att anlitas i något skede av arbetet. Av förarbetena framgår att även 

                                                
131 Prop. 2016/17:163, s. 38.  
132 Barnard, Using Procurement Law to Enforce Labour Standards i Davidow & Langille (red.), The Idea of 
Labour Law, 2011, s. 258. 
133 Se 1 § utstationeringslagen.  
134 Prop. 2016/17:163, s. 72. 
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en ringa möjlighet att arbetet kan komma att utföras utanför Sverige innebär att den 

upphandlande myndighet måste överväga att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s 

kärnkonventioner.135  

 

3.6.3 Behovsprövningen 
Även om svensk rätt inte är tillämplig där arbetet utförs är det inte tvingande för de 

upphandlande myndigheterna att uppställa särskilda arbetsrättsliga villkor i kontraktet. Det är 

enbart obligatoriskt när det anses behövligt, se 17 kap. 4 § 1 st. LOU. Ett behovsrekvisit ansågs 

nödvändigt för att bestämmelsen skulle vara förenlig med proportionalitetsprincipen då en 

skyldighet att uppställa krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner i alla upphandlingar 

skulle anses gå utöver vad som ansågs nödvändigt i förhållande till syftet med bestämmelsen.136  

Enligt förarbetena ska det anses behövligt om det bedöms finnas en risk för att 

fullgörandet av kontraktet utförs under förhållanden som inte är förenliga med 

kärnkonventionerna.137  Bedömningen av risken ska göras i varje enskild upphandling.138 Det 

innebär att behovet alltid måste vara i samband med kontraktsföremålet samt stå i proportion 

till det.139  

Bestämmelsen får till följd att de upphandlande myndigheterna måste göra en 

riskvärdering inför varje upphandling. I praktiken bör en riskvärdering främst aktualiseras när 

upphandlingarna rör tjänster samt i varuupphandlingar där varan ännu inte tillverkats.140 

Riskanalysen ska avse sannolikheten för att det förekommer brott mot grundläggande 

arbetsvillkor i tillhandahållandet eller produktionen av kontraktsföremålet som ska 

upphandlas.141 Enligt en vägledning från Upphandlingsmyndigheten som är myndigheten för 

det statliga upphandlingsstödet142 bör myndigheterna ta fyra faktorer i beaktande vid 

bedömningen.143 Den första  faktorn avser att myndigheten ska beakta leverantörskedjan och 

huruvida den är komplicerad i den bemärkelsen att det är sannolikt att det finns ett flertal 

underleverantörer. Det kan förmodas vara fallet när den aktuella varan avser något som kräver 

tillverkning i flera steg, s.k. insatsvaror. En andra faktor är produktionsprocessen och hur den 

                                                
135 Prop. 2016/17:163, s. 72 f.   
136 SOU 2015:78, s. 113 f.  
137 Upphandlingsmyndigheten, http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-
upphandling/arbetsrattsliga-villkor/efterlevnad-av-ilos-karnkonventioner/. 
138 Prop. 2016/17:163, s. 43. 
139 Prop. 2016/17:163, s. 43. 
140 SOU 2015:78, s. 12. 
141 CSR-kompassen, http://offentlig.csr-kompassen.se/riskvardering.  
142 Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten. 
143 CSR-kompassen, http://offentlig.csr-kompassen.se/riskvardering. 
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ser ut och i vilket led det finns högst risk i leverantörskedjan för att det förekommer brott mot 

grundläggande arbetsvillkor. I det här steget bör tas i beaktande vilka processer en vara eller 

tjänst ska genomgå för att tillhandahållas. Den upphandlande myndigheten bör även reflektera 

över hur arbetskraften typiskt är sammansatt i liknande produktioner och vilken typ av arbete 

det finns. Slutligen bör även myndigheterna undersöka om det tidigare har förekommit 

oegentligheter och rapporterats om dåliga arbetsförhållanden i den aktuella branschen. Det är 

dock viktigt att upphandlande myndigheter inte på ett godtyckligt sätt diskriminerar 

leverantörer eller bojkottar enskilda företag som har produktion i länder där det är konstaterat 

att det ofta förekommer sociala problem i tillverkningen. Utifrån dessa faktorer bör 

myndigheten då kartlägga riskerna och bedöma huruvida det finns en risk att ILO:s 

kärnkonventioner inte efterlevs. Mot bakgrund av bestämmelsens grundläggande karaktär bör 

det dock inte krävas alltför starka indikationer på att det föreligger ett behov för att villkoren 

ska kunna ställas.144 Det anges att det räcker att det finns något som talar för att villkoren 

behöver ställas för att regeln ska bli tillämplig.145 

För att undvika en orimlig arbetsbelastning på myndigheterna och att varje myndighet 

ska behöva anställa expertkunskap kan bedömningar i viss mån schabloniseras.146 

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att anlita oberoende experter som gjort 

riskbedömningar i diverse risktyngda branscher. Av riskanalyserna har åtta områden 

identifierats där det anses finnas mycket höga risker för oskäliga arbetsvillkor, bl.a. inom 

textilie- och IT-branschen.147 

En intressant fråga är huruvida en felaktig behovsbedömning kan komma att bli föremål 

för en överprövning. Det är av relevans då en behovsbedömning riskerar att bli oerhört komplex 

och att det därmed finns en risk att upphandlande myndigheter fattar ett felaktigt beslut att inte 

uppställa de arbetsrättsliga kraven. Av EU-domstolens avgörande i målet Stadt Halle och RPL 

Lochau följer att varje åtgärd som en myndighet vidtar, och därmed också underlåter att vidta, 

i samband med upphandling och som kan ha rättslig verkan utgör ett beslut som kan bli föremål 

för överprövning.148 Beslutet att inte ställa de särskilda arbetsvillkoren ska således kunna bli 

föremål för överprövning. Troligast är då att beslutet kommer att prövas särskilt mot 

likabehandlingsprincipen.149 

                                                
144 Prop. 2016/17:163, s. 39 
145 Prop. 2016/17:163, s. 39.  
146 Prop. 2016/17:163, s. 43. 
147 Upphandlingsmyndigheten, http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-
upphandling/arbetstagares-rattigheter/Socialt-ansvar-i-leverantorskedjan/.   
148 Dom av den 11 januari 2005, Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, p. 34.  
149 Prop. 2016/17:163, s. 44. 
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3.6.4 Underleverantörers arbetsrättsliga skyldigheter 
Enligt artikel 71.1 LOU-direktivet åläggs medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa 

att även underleverantörer följer de arbetsrättsliga skyldigheterna. Det kan motiveras av främst 

två skäl. Ett arbetsrättsligt krav som enbart omfattade huvudleverantören skulle innebära en 

risk att oseriösa leverantörer lägger ut det offentliga kontraktet på underentreprenad och således 

undkommer kravet på de arbetsrättsliga skyldigheterna.150 Det andra skälet rör det faktum att 

det är främst i underleverantörskedjorna som de värsta missförhållanden faktiskt 

förekommer.151 Målsättningen är att säkerställa att tillverkningen av varor eller tjänster utförda 

inom ramen för offentlig upphandling inte utförs under missförhållanden skulle därmed inte 

kunna uppnås om inte även underleverantörer omfattades av kraven.  

Följaktligen föreskrivs enligt 17 kap. 4 § 2 st. LOU att myndigheterna ska ålägga 

leverantören av upphandlingskontraktet att säkerställa att underleverantörerna följer de 

särskilda arbetsrättsliga villkoren som följer av upphandlingsdokumentet. Underleverantörerna 

ska således också efterleva ILO:s kärnkonventioner. Vilka som definieras som 

underleverantörer i offentlig upphandling har varit föremål för prövning i Kammarrätten i 

Jönköping.152 Domstolen kom i målet fram till att en underleverantör i offentlig upphandling 

definieras som varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för 

att genomföra hela eller delar av uppdraget. Av rättsfallet följer att man talar om tre kategorier 

av underleverantörer i upphandlingssammanhang: den första avser underleverantörer vars 

kapacitet åberopas, den andra sådana underleverantörer som anbudsgivaren anlitar för att 

genomföra hela eller delar av uppdraget samt den tredje som avser de underleverantörer som 

endast utför olika tjänster för anbudsgivaren. 

Vid utformandet av 17 kap. 4 § 2 st. LOU diskuterades vilka underleverantörer som skulle 

omfattas av kraven, d.v.s. hur många led tillbaka i underleverantörskedjan som kraven ska avse. 

EU:s allmänna rättsprinciper ansågs verka begränsande för hur många leverantörsled som 

skulle kunna beaktas.153 Utifrån proportionalitetsprincipen krävs att kravställandet på antal led 

i underleverantörskedjan måste stå i rimlig proportion till det som anskaffas. Många 

remissinstanser menade att ansvar i flera led skulle innebära att huvudleverantören skulle 

behöva lägga ner orimliga resurser på att kontrollera underleverantörerna vilket skulle strida 

                                                
150 Prop. 2016/17:163, s. 51. 
151 Prop. 2016/17:163, s. 50.  
152 Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 juni 2015 i mål nr 3150-14. 
153 Prop. 2016/17:163, s 53. 
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mot proportionalitetsprincipen.154 Det skulle inte heller anses proportionerligt att ålägga 

leverantörer att säkerställa att alla producenter av material som ingår i en vara ska uppfylla de 

arbetsrättsliga villkoren.155 

En annan aspekt som krävde beaktande vid fastställandet av hur många underleverantörer 

som skulle omfattas är att alla uppställda krav i en offentlig upphandling ska kunna följas upp 

och kontrolleras.156 Kravet på uppföljning och kontroll följer av EU-domstolens mål EVN och 

Wienstrom. Målet rörde ett kriterium enligt vilket det krävdes att el skulle vara producerad från 

förnybara energikällor. I upphandlingsdokumentet hade den upphandlande myndigheten i fråga 

angett att den varken ämnade eller hade möjlighet att kontrollera huruvida den information som 

lämnades faktiskt var korrekt. En av frågorna som ställdes till EU-domstolen var om det var 

förenat med EU-rätten att ställa ett krav som inte möjliggjorde en verklig kontroll av lämnat 

anbud. EU-domstolen konstaterade att en möjlighet att kontrollera ett uppställt krav var ett 

utflöde av likabehandlingsprincipen.157 Det krävs således att den upphandlande myndigheten 

har en verklig möjlighet att kontrollera om anbuden uppfyller upphandlingskriterierna.158 Det 

aktuella kravet stred således mot likabehandlingsprincipen eftersom kriteriet då inte var 

förenligt med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande.159 

Med beaktande av såväl kraven som följer av proportionalitetsprincipen och kravet på 

kontroll fastslogs att underleverantörer som ska uppfylla arbetsrättsliga villkor är de som direkt 

medverkar till att uppfylla kontraktet, se 17 kap. 4 § 2 st. LOU. Rekvisitet utesluter således 

exempelvis leverantörer av råvaror till en vara men inkluderar alla de som sätter samman en 

vara.160 Vad gäller kravet på möjlighet till uppföljning och kontroll framgår av förarbetena att 

villkoren enbart ska vara ”möjliga att kontrollera”, det krävs dock inte att de i varje enskilt fall 

går att kontrollera eller följa upp.161 Enligt min mening kan det ifrågasättas huruvida det är en 

korrekt bedömning från utredningens sida. Det står visserligen klart att alla krav inte behöver 

följas upp i varje enskilt fall,162 men av EU-domstolens mål EVN och Wienstrom följer att 

kraven de facto ska kunna kontrolleras i praktiken för att likabehandlingsprincipen ska sägas 

ha beaktats på ett tillfredsställande sätt. 

 

                                                
154 SOU 2015:78, s. 156. 
155 Prop 2016/17:163, s. 53. 
156 Prop. 2016/17:163, s. 51.  
157 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 49.  
158 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 50. 
159 Dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 51.  
160 Prop. 2016/17:163, s. 53.  
161 Prop. 2016/17:163, s. 52.  
162 Sundstrand, Sociala hänsyn i offentlig upphandling – en introduktion, UrT 2015 s. 263–273, på s. 265 not 12. 
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3.7 Sammanfattande diskussion 
I LOU-direktivet finns bestämmelser som syftar till att säkerställa att leverantörerna iakttar 

tillämpliga arbetsrättsliga skyldigheter, däribland ILO:s kärnkonventioner. Den svenska 

lagstiftaren har vidtagit ett flertal lagstiftningsåtgärder för att stödja upphandlande myndigheter 

att ställa sådana krav. En grundläggande bestämmelse är 4 kap. 3 § LOU som anger att 

upphandlande myndigheter bör ta arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar det. 

Genom bestämmelsens karaktär som målsättningsstadgande understryker den vikten av att 

ställa arbetsrättsliga krav i en upphandling snarare än stadgar skyldigheter för en upphandlande 

myndighet att faktiskt uppställa sådana krav.   

 Genomgången i kapitlet har syftat till att undersöka i vilka upphandlingsfaser 

myndigheterna kan ställa krav på villkor enligt ILO:s kärnkonventioner samt vilka 

tillämpningsproblem som ett sådant kravställande kan innebära. Inledningsvis kan konstateras 

att ett krav på att en viss vara eller tjänst framställts under förhållanden där ILO:s 

kärnkonventioner efterlevts inte kan kopplas till ett kontraktsföremåls egenskaper. Det innebär 

att det är uteslutet att ställa arbetsrättsliga krav i enlighet med ILO:s kärnkonventioner i de 

tekniska specifikationerna då dessa enbart ska avse faktiska egenskaper hos kontraktsföremålet. 

Det får vidare anses osannolikt att det går att ställa krav på efterlevnad av ILO:s 

kärnkonventioner i kvalificeringsfasen då ett sådant krav inte i tillräcklig grad får anses vara 

kopplat till leverantörens förmåga att utföra kontraktet. I uteslutningsgrunderna finns numera 

en självständig fakultativ uteslutningsgrund för att utesluta leverantörer som inte respekterat 

ILO:s kärnkonventioner. I tilldelningsfasen bör numera stå klart att en upphandlande myndighet 

får premiera en leverantör som framställer kontraktsföremålet under sådana förhållanden att 

ILO:s kärnkonventioner respekteras. Det förutsätter dock att de s.k. Concordia-kraven beaktats 

vilka förhindrar att en upphandlande myndighet premierar en leverantör som exempelvis har 

som allmän företagspolicy att enbart leverera varor tillverkade under förhållanden som 

överensstämmer med ILO:s kärnkonventioner. I tilldelningsfasen har även en bestämmelse 

lagts till som ska agera som en ”säkerhetsventil” i de fall de upphandlande myndigheterna inte 

föreskrivit i upphandlingsdokumentet att ILO:s kärnkonventioner ska följas. Den möjliggör för 

myndigheterna att besluta att inte tilldela kontraktet till en leverantör om anbudet inte stämmer 

överens med ILO:s kärnkonventioner. Till tilldelningsfasen hör även bestämmelserna om 

onormalt låga anbud där det föreligger en skyldighet för upphandlande myndigheter att förkasta 

ett anbud om anbudet bedöms vara onormalt lågt på grund av det inte stämmer överens med 

ILO:s kärnkonventioner. I de särskilda kontraktsvillkoren uppställs en skyldighet för de 
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upphandlande myndigheterna att kräva att leverantören fullgör kontraktet i enlighet med ILO:s 

kärnkonventioner när det är behövligt.  

 Av genomgången blir det tydligt att vikten av att ILO:s kärnkonventioner respekteras när 

arbete fullgörs inom ramen för svenska offentliga kontrakt betonats. Det kan konstateras att 

möjligheten att hänvisa till ILO:s kärnkonventioner fyller en funktion i offentliga 

upphandlingar på det sättet att det bidrar till att säkerställa att svenska offentliga medel inte går 

till att understödja oanständiga arbetsvillkor eller oseriösa leverantörer. ILO:s 

kärnkonventioner framstår även som lämpliga ur ett upphandlingsperspektiv då de 

grundläggande reglerna och normerna i kärnkonventionerna utgör en minimistandard för 

arbetsvillkor över hela världen vilka ska respekteras oavsett om av medlemsstaterna ratificerat 

dem eller inte. Det innebär att ett krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner inte bör anses 

strida mot icke-diskrimineringsprincipen då i princip alla länder är skyldiga att arbeta för att 

främja dessa. Som jämförelse kan påpekas att uppställande av krav på att efterlevnad av svenska 

arbetsvillkor i de särskilda kontraktsvillkoren när svensk arbetsrätt inte är tillämplig skulle 

innebära en diskriminering av utländska leverantörer i strid mot icke-diskriminerings-

principen.163 

 För att uppnå målet om att inga offentliga medel ska gå till att arbete krävs dock att de 

upphandlande myndigheterna är väl införstådda med regelverket. Det faktum att det föreskrivs 

såväl möjligheter och skyldigheter för upphandlande myndigheter att ta hänsyn till ILO:s 

kärnkonventioner gör att bestämmelserna till viss del överlappar varandra och att regelverket 

blir svåröverskådligt. Den uppfattningen förstärks även av att det framstår som oklart vilken 

innebörd vissa bestämmelser har och hur de avses tillämpas. Exempel på sådana bestämmelser 

är 16 kap. 7 § 3 st. LOU som uppställer krav på att utesluta anbud som är onormalt låga på 

grund av att anbudet inte stämmer överens med arbetsrättsliga skyldigheter samt bestämmelsen 

i 16 kap. 9 § LOU som anger att myndigheter får besluta att inte tilldela kontrakt i de fall de 

inte överensstämmer med arbetsrättsliga skyldigheter. Den starka viljan hos lagstiftaren att 

betona vikten av anständiga arbetsvillkor i offentlig upphandling tycks till viss del ha skett på 

bekostnad av ett lättillämpat regelverk för såväl upphandlande myndigheter och leverantörer. 

Av genomgången i kapitlet har även framgått att det i vissa fall även kan ifrågasättas hur väl en 

tillämpning av bestämmelserna är förenliga med EU:s allmänna rättsprinciper.  

 Det får följa av den framtida rättstillämpningen huruvida de upphandlande 

myndigheterna kommer att hänvisa till ILO:s kärnkonventioner i andra faser än där det 

                                                
163 Prop. 2016/17:163, s. 39.  
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föreskrivs en skyldighet för dem att göra det. På grund av de många osäkerhetsfaktorerna som 

är förenade med tillämpning av ILO:s kärnkonventioner samt risken för överprövning av 

upphandlingen om fel beslut fattas finns dock anledning att tro att konventionerna kommer få 

störst genomslagskraft där det föreskrivs skyldigheter att tillämpa dem, d.v.s. vid förkastande 

av onormalt låga anbud samt vid fullgörande av kontrakten.   
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4 ILO:s konvention nr 94 och offentlig upphandling  
4.1 Inledning 
I ILO:s konvention nr 94 behandlas särskilt de arbetstagare som fullgör offentligt upphandlade 

kontrakt. För att säkerställa att arbetstagare i offentlig upphandling fullgör kontrakten under 

lika goda förhållanden som de arbetstagare som utför arbete i privata upphandling föreskriver 

konventionen en skyldighet för statliga myndigheter att införa arbetsklausuler i offentliga 

kontrakt. Konventionen syftar dels till att säkerställa arbetstagares skäliga arbetsvillkor, dels 

till att säkerställa att upphandlingen inte sker på bekostnad av en dumpning av gällande löner 

och arbetsvillkor.  

 I närmare 70 års tid har diskuterats huruvida Sverige bör ratificera ILO:s konvention nr 

94.164 Första gången frågan om ratifikation aktualiserades var år 1950.165 Då fann samtliga 

yttranden, inklusive representanter från arbetstagarsidan, att konventionen inte fyllde någon 

funktion i Sverige då arbetstagares villkor redan var säkrade genom att kollektivavtal gällde i 

princip över hela arbetsmarknaden.166 Med anledning av uppförandet av Öresundsbron under 

2000-talet och den risk som arbetstagarsidan såg för social dumpning aktualiserades återigen 

frågan om en ratificering av konvention.167 Då lämnades dock inget förslag om ratificering. År 

2008 släppte kommissionen ett ställningstagande där det framgår att det mot bakgrund av den 

globaliserade ekonomin och den konkurrens den för med sig anser att det är önskvärt att 

medlemsstaterna medverkar i ILO-samarbetet.168 I ställningstagandet uppmuntrar 

kommissionen alla medlemsstater att ratificera och implementera de ILO-konventioner som de 

själva bedömt som fortsatt aktuella, dit ILO:s konvention nr 94 räknas.169 Under år 2016 

presenterades den senaste utredningen om en eventuell svensk ratifikation av konventionen, 

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling170 (härefter benämnd utredningen), 

i vilken en ratifikation förordas.171  

 I förevarande kapitel ska förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en potentiell 

ratifikation av konventionen i svensk rätt undersökas. Enligt ILO:s konvention nr 94 måste 

arbetsklausuler införas i alla statliga myndigheters offentliga kontrakt oavsett om den vinnande 

                                                
164 Se t.ex. bet. 2005/06:AU3, rskr. 2005/06:174, bet. 2010/11:AU10 och rskr. 2010/11:299.  
165 Prop. 1950 nr 188.   
166 Prop. 1950 nr 188, s. 9. 
167 Olsson, ILO:s konvention nr 94, Rapport om ratifikationsförutsättningar den 4 april 1996, 1996.   
168 KOM (2008) 412, s. 16.  
169 KOM (2008) 412, s. 16 samt KOM (2011) 15 slutlig, p. 5.4.  
170 SOU 2016:15.  
171 SOU 2016:15, s. 148 f.  
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leverantören använder svenska arbetstagare eller arbetstagare från en annan medlemsstat.172 

Rättsligt förefaller konventionen vara relativt oproblematisk vad gäller nationella 

upphandlingar där arbetet utförs av svenska leverantörer.173 Rättsligt komplicerade frågorna 

uppstår istället när gränsöverskridande tjänsteleverantörer inom EU deltar i fullgörandet av 

kontrakt genom att sända ut utstationerade arbetstagare att utföra arbetet.174 Vid en sådan 

gränsöverskridande situation aktualiseras såväl bestämmelsen om fri rörlighet av tjänster enligt 

artikel 56 EUF-fördraget som utstationeringsdirektivet. De regelverken sätter upp gränser för 

hur nationell lagstiftning rörande arbetsklausuler i offentlig upphandling får införas och 

utformas. Av artikel 351.2 EUF-fördraget följer att en medlemsstat måste vidta lämpliga 

åtgärder för att undanröja ett avtal i som är oförenligt med fördraget. En potentiell ratificering 

av ILO:s konvention nr 94 kräver således att konventionen inte står i strid med EU-rätten. 

 Med anledning av att en potentiell ratificering av ILO:s konvention nr 94 skulle få olika 

rättslig innebörd för utstationerade respektive svenska arbetstagare är den fortsatta 

framställningen uppdelad i två olika avsnitt där betydelsen av konventionen för de olika 

grupperna av arbetstagarna behandlas. Inledningsvis ges dock en närmare genomgång av 

innehållet i konventionen då förståelsen av denna är av stor vikt för den fortsatta 

framställningen.  

 

4.2 ILO:s konvention nr 94  
4.2.1 Konventionens syfte  
Konventionen antogs  år 1949 då ILO såg en risk att statsmakterna i egenskap av betydelsefulla 

upphandlare av återuppbyggnadsprojekt efter andra världskriget skulle använda sin position 

som kontraktspart för att underminera de avtal om löner och andra arbetsvillkor som 

åstadkommits av den privata sektorn.175 Syftet med konventionen är att garantera att 

arbetstagare som utför arbete som utgör en del av offentliga kontrakt inte ska åtnjuta sämre 

arbetsvillkor än andra arbetstagare i samma bransch åtnjuter, artikel 2.1. Till konventionen hör 

ILO:s rekommendation nr 84176 om kompletterande bestämmelser till konventionen som bidrar 

                                                
172 ILO, Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) and Recommendation (No. 84) – A 
practical guide, 2008, s. 18.  
173 Ahlberg & Bruun, Upphandling och arbete i EU, 2010, s. 118. 
174 Ahlberg & Bruun, Upphandling och arbete i EU, 2010, s. 118 f.  
175 ILO, Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) and Recommendation (No. 84) – A 
practical guide, 2008, s. 5.   
176 Rekommendation nr 84 angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig myndighet är part. 
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med detaljerade regler om vilka förmåner som bör garanteras arbetstagarna genom 

arbetsklausulerna.   

 

4.2.2 Konventionens tillämplighet  
Av artikel 1 följer att konventionen tillämpas på kontrakt där åtminstone en av avtalsparterna 

är en offentlig upphandlande part. Det aktuella kontraktet ska innebära att allmänna medel tas 

i anspråk från den offentliga myndighetens sida och anlitande av arbetskraft från 

medkontrahentens sida. Av artikel 1.1 c framgår att en merpart av de offentliga kontrakten 

omfattas av konventionens tillämplighet. Konventionen täcker byggentreprenader, tillverkning 

av varor, transport och underhåll av utrustning samt leverans av tjänster. Den omfattar dock 

inte gränsöverskridande upphandlingar utan enbart arbete som utförs inom landet.177 Ytterligare 

en begränsning följer av artikel 1.1 d som anger att enbart kontrakt som ingåtts av ”central 

myndighet” omfattas av konventionen. Begreppet ”central myndighet” avser medlemsstaternas 

statliga myndigheter.178 Det överlämnas till de ratificerande staterna att bedöma i vilken 

utsträckning konventionen ska tillämpas på kontrakt som ingås av andra än statliga 

myndigheter.179 Av artikel 1.4 följer även att konventionens tillämplighet kan undantas från 

offentliga kontrakt under ett visst belopp som fastställs av medlemsstaten. Tillämpningen av 

konventionen har även utsträckts till att omfatta kontrakt med underleverantörer och 

överlåtande av kontrakt till andra leverantörer, artikel 1.3.  

 

4.2.3 Arbetsklausuler och sanktioner i konventionen 
Om konventionen är tillämplig på ett offentligt kontrakt finns kravet att kontraktet ska innehålla 

arbetsklausuler. Arbetsklausulerna ska ha visst innehåll och ska tillförsäkra de arbetstagare som 

fullgör kontraktet lön inklusive olika tillägg, arbetstid och övriga arbetsvillkor, artikel 2.1. 

Villkoren specificeras ytterligare i artikel 2 i ILO:s rekommendation nr 84 där det anges att lön 

bör avse den normala lönen samt övertid tillsammans med olika slags tillägg. Arbetstiden bör 

avse hur många timmar per dag, vecka eller övrig period som arbetstiden avser samt hur många 

timmar per skift som är tillåtet. Övriga arbetsvillkor bör avse semestertid och sjukersättning. 

Av artikel 2.1 följer vidare att villkoren inte ska vara mindre gynnsamma än de som gäller för 

                                                
177 ILO, Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) and Recommendation (No. 84) – A 
practical guide, 2008, s. 18.  
178 ILO, Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) and Recommendation (No. 84) – A 
practical guide, 2008, s. 17. 
179 ILO, Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) and Recommendation (No. 84) – A 
practical guide, 2008, s. 17.  
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arbete av samma art inom vederbörande yrke eller näringsgren i det område där arbetet utföres. 

Villkoren ska framgå enligt kollektivavtal eller enligt annat godtaget förhandlingssystem 

mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som är representativa för en avsevärd del av 

arbetsgivarna respektive arbetstagarna inom vederbörande yrke eller näringsgren, enligt 

skiljedom eller enligt den nationella lagstiftningen, artikel 2.   

 Konventionen föreskriver även sanktioner för det fall leverantören underlåter att följa 

arbetsklausulerna. I artikel 5.1 anges att lämpliga sanktioner utgörs av att leverantören avstängs 

från kontrakt samt att utbetalningar avbryts. I artikel 5.2 föreskrivs även att lämpliga åtgärder 

ska vidtas för att säkerställa att arbetstagarna utbetalas den lön de är berättigade till.   

 

4.3 ILO:s konvention nr 94 och utstationerade arbetstagare 
4.3.1 Artikel 56 EUF-fördraget och utstationeringsdirektivet 
Artikel 56 EUF-fördraget är en grundläggande bestämmelse för att uppnå målet med den inre 

marknaden i EU. Artikeln föreskriver att inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster 

inom unionen i andra medlemsstater än den som en medborgare etablerat sig i är förbjudna. 

Artikeln syftar således till att säkerställa företags rätt att tillhandahålla tjänster i en annan 

medlemsstat. Bestämmelsen medför att det inte får finnas någon form av diskriminering på 

grund av nationalitet av ett tjänsteföretag som är etablerat i en annan medlemsstat. Av EU-

domstolens praxis framgår även att det är nödvändigt att avskaffa varje inskränkning som 

innebär att tjänster som tillhandahålls av ett tjänsteföretag som är etablerat i en annan 

medlemsstat hindras eller blir mindre attraktiva, även om den är tillämplig på såväl nationella 

och utländska tjänsteföretag.180 Inskränkningar i den fria rörligheten kan tillåtas endast om 

åtgärden är motiverad av ett legitimt intresse som är förenligt med EU-rätten.181 Åtgärden måste 

även vara proportionerlig i bemärkelsen att den är lämplig för att uppnå intresset och målet inte 

kan uppnås genom mindre ingripande åtgärder.182  

 När ett företag nyttjar rätten enligt artikel 56 EUF-fördraget att tillhandahålla tjänster i en 

annan medlemsstat blir utstationeringsdirektivet tillämpligt. Utstationeringsdirektivet före-

skriver att en utstationerande arbetsgivare är skyldig att se till att arbetstagare, under den tid de 

utstationeras till en annan medlemsstat, får minst de minimivillkor som anges i lagen eller i 

kollektivavtalen i den medlemsstat där arbetet utförs. Utstationeringsdirektivet blir tillämpligt 

                                                
180 Dom av den 23 november 1999, Arblade, C-369/96, EU:C:1999:575, p. 33.  
181 Dom av den 23 november 1999, Arblade, C-369/96, EU:C:1999:575, p. 34. 
182 Dom av den 23 november 1999, Arblade, C-369/96, EU:C:1999:575, p. 35.  
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då ett företag som är etablerat i en medlemsstat tillfälligt sänder ut arbetare till en annan 

medlemsstat. Direktivet innebär således att arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagarna i 

värdlandet under den tid stationeringen pågår får rätt till vissa grundläggande förmåner enligt 

rättsordningen i värdlandet. De av värdlandets rättigheter som arbetstagarna har rätt till under 

utstationeringen anges i artikel 3 utstationeringsdirektivet. Artikeln är utformad som en 

hänvisning till gällande rätt i värdlandet och de rättigheter som en medlemsstat ska se till att 

den utstationerande arbetsgivaren garanterar de utstationerade arbetstagarna enligt värdlandets 

rättsordning är längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, 

minimilön inbegripet övertidsersättning, villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, 

säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, skyddsåtgärder för vissa särskilda grupper samt 

icke-diskriminering. Rättigheterna kallas den hårda kärnan.183 Av EU-domstolens dom i målet 

Laval un Partneri framgår att den hårda kärnan utgör ett tak för vilka rättigheter enligt 

värdlandets rättsordning som ett land kan kräva att en utstationerande arbetsgivare ska 

tillhandahålla de utstationerande arbetstagarna.184 Förteckningen över rättigheterna i artikel 3 

är således uttömmande. Villkoren ska vara fastställda i lag, kollektivavtal eller skiljedomar som 

förklarats ha allmän giltighet, artikel 3.1. Om det inte finns ett system för att 

allmängiltigförklara kollektivavtal medger utstationeringsdirektivet att en medlemsstat vid 

genomförandet av direktivet utgår från kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för 

alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet eller inom det aktuella 

geografiska området, artikel 3.8 andra stycket första strecksatsen. Alternativt kan kollektivavtal 

som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och 

som gäller inom hela det nationella territoriet beaktas, se artikel 3.8 andra stycket andra 

strecksatsen. Genom utstationeringsdirektivet och tillhörande praxis har EU-rätten därmed satt 

en högsta och en lägsta gräns för vilka av värdlandets arbets- och anställningsvillkor och vilken 

nivå av dessa villkor som en utstationerande arbetsgivare från en annan medlemsstat ska 

tillförsäkra sina utstationerade arbetstagare i värdlandet.  

 

4.3.2 Arbetsklausuler och den fria rörligheten    
Principen om den fria rörligheten innebär att medlemsstaterna har en skyldighet att undvika 

negativa förfaranden i upphandlingssituationen. Medlemsstaterna måste därmed avhålla sig 

från åtgärder som riskerar att hindra eller göra det mindre attraktivt för utländska företag att 

                                                
183 Se skäl 14 utstationeringsdirektivet. 
184 Dom av den 18 december 2007, Laval un Partneri, C-341/05, EU:C:2007:809, p. 81.  
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delta i offentliga upphandlingar. Då ILO:s konvention nr 94 innebär att de arbetsvillkoren där 

arbetet utförs ska tillämpas finns det en uppenbar risk att företag i länder med lägre 

levnadskostnader och minimilönenivåer finner det mindre attraktivt att nyttja den fria 

rörligheten att lägga anbud på kontrakt i medlemsstater med högre levnadskostnader och 

därmed högre minimilönenivåer. Med anledning av det kan det uppkomma spänningar mellan 

regelverken och det finns således en risk att en konflikt uppstår när de två ska förenas.  

Det finns ännu inget avgörande i vilket EU-domstolen har bedömt eller uttalat sig om 

ILO:s konvention nr 94 förenlighet med EU-rätten. Det beror antagligen på att det är relativt få 

medlemsstater som har ratificerat konventionen.185 Det finns dock ett flertal relevanta mål i 

vilka EU-domstolen har bedömt huruvida en nationell lagstiftning som innebär att en 

upphandlande myndighet är skyldig att vid offentlig upphandling ställa krav på minimilön 

enligt kollektivavtal på orten utgör en inskränkning av artikel 56 EUF-fördraget.  

I målet Rüffert prövade EU-domstolen för första gången sådana arbetsklausuler som 

ILO:s konvention nr 94 bygger på. Målet rörde den tyska delstaten Niedersachsens upphandling 

av en byggentreprenad. I den tyska delstatens lag om offentlig upphandling fanns en 

bestämmelse som föreskrev att de upphandlande myndigheterna vid upphandling av 

byggentreprenader och kollektivtrafik endast fick sluta avtal med företag som betalade sin 

arbetstagare minst samma lön som gällde enligt kollektivavtal på orten där tjänsten utfördes. 

En tysk leverantör tilldelades byggkontraktet och anlitade i sin tur ett polskt företag som 

underentreprenör. Den polska underleverantören betalade dock sina arbetstagare knappt hälften 

av den minimilönen som föreskrevs i de aktuella kollektivavtalen varpå den tyska 

upphandlande myndigheten hävde kontraktet.  

 Den fråga EU-domstolen hade att ta ställning till var huruvida kravet på att den vinnande 

leverantören skulle betala ut lön enligt kollektivavtal på orten utgjorde en omotiverad 

inskränkning av den fria rörligheten av tjänster. Då det rörde sig om en gränsöverskridande 

upphandling blev även utstationeringsdirektivet tillämpligt i avgörandet. EU-domstolen 

bedömde inledningsvis huruvida villkoret om minimilön var fastställt på ett sätt som var 

förenligt med utstationeringsdirektivet, d.v.s. genom lag eller av kollektivavtal eller skiljedom 

som förklarats ha allmän giltighet, eller om det saknades ett system för att förklara 

kollektivavtal allmänt giltiga ska kollektivavtalet gälla allmänt för den aktuella sektorn. EU-

                                                
185 ILO:s konvention nr 94 är ratificerad av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, 
Nederländerna, Spanien och Österrike. Se ILO, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:31
2239:NO. I sammanhanget bör påpekas att respektive ratifikation skedde före inträde i EU varför frågan om 
förenlighet med EU-rätten i dessa fall inte aktualiserades.  
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domstolen bedömde att villkoren inte kunde anses vara fastställda i lag då det inte var lagen 

som de facto reglerade villkoren. Istället reglerades villkoren i det kollektivavtal vilket lagen 

hänvisade till. 186 Vidare hade Tyskland ett system för att förklara kollektivavtal ha allmän 

giltighet och det aktuella kollektivavtalet hade inte förklarats vara ett sådant.187 Inte heller 

kunde kollektivavtalet anses som allmänt gällande för den aktuella sektorn då det enbart gällde 

byggentreprenadkontrakt samt enbart var tillämpligt på offentlig upphandling och inte privat 

upphandling.188 Den åtgärd som Tyskland hade vidtagit innebar således att lönen inte fastställts 

på ett sätt som var förenligt med utstationeringsdirektivet. 

 EU-domstolen konstaterade sedan även att medlemsstaterna inte har rätt att vidta 

lagstiftningsåtgärder som går utöver de som fastställs i utstationeringsdirektivet.189 Mot 

bakgrund av respekten för den fria rörligheten måste villkoren i utstationeringsdirektivet anses 

utgöra taket för vilka krav som kan ställas.190 Den lagstiftningsåtgärd som Tyskland vidtagit 

innebar således en inskränkning i den fria rörligheten. En sådan inskränkning kunde inte anses 

motiverad av målet att skydda arbetstagarna då det inte var visat att enbart arbetstagare inom 

byggsektorn när denne fullgör offentliga kontrakt behövde det skydd en sådan lön innebar och 

inte arbetstagare som utför samma jobb för en privat upphandling.191  

 Det faktum att EU-domstolen ansåg att en åtgärd som syftade till att införa arbetsklausuler 

i enbart offentliga kontrakt inte kunde anses motiverad med hänsyn till arbetstagarnas sociala 

skydd fick stora konsekvenser för hur man såg på förenligheten av ILO:s konvention nr 94 och 

EU-rätten. Det uttryckes bl.a. att avgörandet innebar ett underkännande av den hela den princip 

som ILO:s konventionen nr 94 bygger på, då ett genomförande av ILO:s konvention nr 94 

kräver en lagstiftningsåtgärd som enbart tar sikte på offentliga kontrakt.192  

EU-domstolen fortsatte lägga vikt vid det faktum att en medlemsstats reglering avseende 

arbetsklausuler enbart omfattade offentliga kontrakt i det senare målet Bundesdruckerei. I målet 

upphandlande staden Dortmund digitalisering av handlingar och datakonvertering för sin 

stadsplanering. Enligt gällande delstatslagstiftning uppställdes krav på att anbudsgivarna skulle 

åta sig att betala en minimilön enligt lagen till sina anställda och samma krav gällde för 

underleverantörer. Det tyska bolaget Bundesdruckerei angav att om de vann skulle arbetet helt 

                                                
186 Dom av den 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 24. 
187 Dom av den 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 25. 
188 Dom av den 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 29. 
189 Dom av den 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 34. 
190 Dom av den 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 34. 
191 Dom av den 3 april 2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 40.  
192 Ahlberg, Domen i målet Rüffert: EG-domstolen på kollisionskurs med ILO:s konvention 94, EU & arbetsrätt 
1/2008. 



 
55 

utföras i Polen av en polsk underleverantör och begärde av den upphandlande myndigheten att 

den skulle bekräfta att de inte skulle behöva följa delstatslagen då det inte skulle vara motiverat 

då lönenivåerna i Polen var lägre. Den upphandlande myndigheten angav att kravet kvarstod 

med hänvisning till lagstiftningen.  

 Frågan i EU-domstolen rörde huruvida en dylik lagstiftning stred mot artikel 56 EUF-

fördraget samt utstationeringsdirektivet. EU-domstolen inledde med att konstatera att det inte 

förelåg någon sådan situation som föranledde utstationeringsdirektivets tillämplighet varför 

fallet prövades enbart utifrån artikel 56 EUF-fördraget. EU-domstolen konstaterade sedan att 

ett krav på minimiersättning för en underleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat 

där lönenivåerna är lägre kan vara en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster.193 EU-

domstolen öppnade dock upp för att en sådan nationell åtgärd kan vara motiverad av målet att 

skydda arbetstagare genom att säkerställa att de betalas en rimlig lön.194 En nationell åtgärd kan 

dock inte anses vara ägnad att uppnå målet om arbetstagarnas skydd om åtgärden enbart 

tillämpas på offentliga kontrakt, då det inte finns något som tyder på att arbetstagare som är 

verksamma på den privata marknaden inte behöver samma löneskydd som de som är 

verksamma på den offentliga marknaden.195 Lagstiftningen gick således utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå målet att skydda arbetstagare och artikel 56 EUF-fördraget utgjorde 

således ett hinder mot en dylik lagstiftning. I enlighet med domen i avgörandet Rüffert höll EU-

domstolen således fast vid att det faktum att ett visst arbetsvillkor enbart gäller för offentliga 

kontrakt är av avgörande betydelse för huruvida en åtgärd ska anses vara en motiverad 

inskränkning eller inte. 

 I avgörandet i målet RegioPost från år 2015 övergav dock EU-domstolen invändningarna 

mot det faktum att en nationell åtgärd enbart avser arbetsvillkor för arbetstagare som fullgör 

offentliga kontrakt. I målet tvistade RegioPost GmbH & Co och staden Landau i Tyskland. 

Landau hade i en offentlig upphandling av posttjänster ställt upp som särskilt villkor för 

fullgörande av kontrakt att leverantören skulle betala en viss minimilön till de arbetstagarna 

som utförde tjänsterna. Lönen var fastställd i en delstatslag som reglerade arbetsvillkor i 

offentlig upphandling. Vid tidpunkten fanns inte någon annan reglering avseende minimilön 

för arbetstagare som utförde posttjänster i Tyskland. RegioPost lämnade in anbud men vägrade 

inge en skriftlig förklaring om att betala minimilönen och uteslöts därmed ur upphandlingen.  

                                                
193 Dom av den 18 september 2014, Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, p. 30.  
194 Dom av den 18 september 2014, Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, p. 31. 
195 Dom av den 18 september 2014, Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, p. 32.  
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 En av frågorna som ställdes till EU-domstolen var om bestämmelsen om särskilda 

kontraktsvillkor i 2004 års upphandlingsdirektiv utgjorde hinder mot en sådan regional 

lagstiftning som förekom i målet där en upphandlade myndighet endast får anta anbud från 

anbudsgivare som åtar sig att betala en statlig fastställd minimilön som gäller för offentliga och 

inte privata kontrakt. EU-domstolen konstaterade inledningsvis att en sådan nationell 

bestämmelse om arbetsklausuler ska anses vara ett särskilt kontraktsvillkor avseende hur 

kontraktet ska fullgöras enligt upphandlingsdirektivet.196 EU-domstolen konstaterade även att, 

till skillnad från i målet Rüffert, bestämmelsen i delstatslagen om att en viss lönenivå skulle 

följas när kontrakt utfördes i offentlig upphandling kunde anses vara en bestämmelse i lag i den 

mening som anges i utstationeringsdirektivet. I förevarande mål föreskrevs nämligen 

minimilönen direkt i lag och inte genom hänvisning till kollektivavtal. Det faktum att lönen 

endast avsåg offentliga kontrakt, och inte privata kontrakt, utgjorde inte ett hinder mot att 

lagstiftningen skulle anses vara i förenlighet med utstationeringsdirektivet då kravet på 

allmängiltighet enligt utstationeringsdirektivet enbart gäller kollektivavtal och inte 

lagstiftning.197  

 Med anledning av att den aktuella bestämmelsen utgjorde en följd av upphandlings-

direktivet i vilket föreskrivs en möjlighet att ställa arbetsrättsliga villkor enbart i offentliga 

kontrakt kan det inte heller krävas att den nationella åtgärden ska gälla även för privata 

kontrakt.198 EU-domstolen konstaterade dock även att den ekonomiska börda som åläggs 

leverantörer i andra medlemsstater där minimilönenivåerna är lägre kan en sådan nationell 

åtgärd utgöra en inskränkning av den fria rörligheten enligt artikel 56 EUF-fördraget.199 Då den 

aktuella lagstiftningen träffade i princip alla offentliga upphandlingar samt utgjorde ett socialt 

minimiskydd i avsaknad av annan reglering av minimilöner bedömde EU-domstolen dock att 

en sådan inskränkning får anses vara motiverad utifrån målet att skydda arbetstagare.200 Den 

lagstiftningsåtgärd som föreskrev krav på uppställande av minimilön i offentliga kontrakt 

ansågs därmed vara en motiverad inskränkning av den fria rörligheten av tjänster. 

En intressant fråga att lyfta är varför EU-domstolen gjort en omsvängning i frågan 

angående arbetsklausuler i målet RegioPost. En avgörande faktor är antagligen att det är det 

första avgörandet i vilket EU-domstolen prövar arbetsklausulerna mot den bestämmelse i 

upphandlingsdirektivet som föreskriver att de upphandlande myndigheterna får föreskriva 

                                                
196 Dom av den 17 november 2015, RegioPost, C-115/14, EU:C:2015:760, p. 54.  
197 Dom av den 17 november 2015, RegioPost, C-115/14, EU:C:2015:760, p. 64. 
198 Dom av den 17 november 2015, RegioPost, C-115/14, EU:C:2015:760, p. 64.  
199 Dom av den 17 november 2015, RegioPost, C-115/14, EU:C:2015:760, p. 69.  
200 Dom av den 17 november 2015, RegioPost, C-115/14, EU:C:2015:760, p. 72–77.  



 
57 

särskilda kontraktsvillkor. När en sådan prövning görs är det rimligt att landa i att åtgärder 

enbart får avse offentliga kontrakt, vilket EU-domstolen också gör.   

En märkbar skillnad mellan Tyskland och Sverige gällande regleringen av minimilöner 

är dock att det i Sverige inte fastställs några minimilöner i lagstiftningen vilket var fallet i 

RegioPost. En relevant fråga är om det skulle kunna innebära något problem vid en potentiell 

ratificering av konventionen i Sverige. Av avgörandet RegioPost får dock anses framgå att det 

som är avgörande är att villkoren i arbetsklausulerna fastställs ur de instrument genom vilket 

utstationeringsdirektivet genomförts i landet.201 Sverige har genomfört utstationerings-

direktivet genom kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa 

arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nationella 

territoriet enligt artikel 3.8 andra stycket andra strecksatsen utstationeringsdirektivet. Om 

villkoren hämtas ur sådana kollektivavtal finns ingen anledning att tro att EU-domstolen skulle 

bedöma saken annorlunda än vad den gjorde i avgörandet RegioPost.202 

 Av redogörelsen ovan framgår därmed att avgörandena i både Rüffert och 

Bundesdruckerei hade inneburit stora svårigheter för en ratificering av ILO:s konvention nr 94 

då konventionen endast föreskriver arbetsklausuler tillämpliga på offentliga kontrakt. Med 

anledning av EU-domstolens avgörande i målet RegioPost bör det dock numera stå klart att en 

lagstiftningsåtgärd som föreskriver krav på arbetsklausuler i offentliga kontrakt inte utgör ett 

hinder för den fria rörligheten för tjänster. Även om en sådan åtgärd kan anses utgöra en 

inskränkning av den fria rörligheten av tjänster kan den motiveras med hänsyn till 

arbetstagarnas sociala skydd. Under de förutsättningarna föreligger således ingen konflikt 

mellan konventionen och EU-rätten utifrån artikel 56 EUF-fördraget.  

 

4.3.3 ILO:s konvention nr 94 och utstationeringsdirektivet  
Av redogörelsen för praxis ovan framgår således att den inskränkning som uppställandet av 

arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling innebär av den fria rörligheten kan motiveras med 

hänsyn till skyddet av arbetstagare. Av ovannämnda praxis framgår dock även att omfattningen 

av de arbetsvillkor som kan ställas i förhållande till utstationerade arbetstagare begränsas till de 

villkor och den skyddsnivå som föreskrivs i artikel 3.1 utstationeringsdirektivet.203 Det är 

                                                
201 Jfr SOU 2016:15, s. 70. 
202 Jfr SOU 2016:15, s. 70.  
203 Dom av den 18 december 2007, Laval un Partneri, C-341/05, EU:C:2007:809, p. 81 samt dom av den 3 april 
2008, Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, p. 34.  
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således enbart krav som är förenliga med den hårda kärnan av arbetsvillkor i 

utstationeringsdirektivet som ett värdland kan uppställa i lagstiftningen.   

 Det finns två avgörande skillnader mellan de villkor som uppställs i ILO:s konvention nr 

94 och utstationeringsdirektivet. En av skillnaderna avser begreppet lön i de olika instrumenten. 

Begreppet lön i utstationeringsdirektivet avser minimilön, inbegripet övertidsersättning, artikel 

3.1.c. Vad som inbegrips i begreppet minimilön i utstationeringsdirektivet har bedömts av EU-

domstolen. Av avgörandet Sähköalojen ammattiliitto ry mot Elektrobudowa Spolka Akcyjna 

framgår att dagtraktamente, reseersättning och semesterersättning kan avses vara en del av 

minimilönen.204 Sådana löneförhöjningar och tillägg som inte definieras som en del av 

minimilönen enligt nationell lagstiftning eller praxis i den medlemsstat där arbetstagaren är 

utstationerad har dock inte ansetts utgöra en del av minimilönen enligt bestämmelserna i 

utstationeringsdirektivet.205  

Begreppet lön i ILO:s konvention nr 94 föreskriver att arbetstagare ska tillförsäkras lön 

inklusive olika slags tillägg, artikel 2.1. I konventionen anges inte närmare vad som avses med 

lön. Av ILO:s förberedande dokument framgår dock att formuleringen valdes för att det skulle 

möjliggöra ett inkluderande av många olika aspekter av begreppet lön.206 I artikel 2 a i ILO:s 

rekommendation nr 84 anges att begreppet lön inklusive olika slags tillägg ska avse den 

normala lönen, övertidsersättning samt olika tillägg. Konventionen skiljer sig därmed åt från 

utstationeringsdirektivet i att den avser att lön ska förstås som normallön och inte minimilön. 

Begreppet lön i utstationeringsdirektivet täcker således inte samma aspekter av lön som är 

avsedd att täckas genom begreppet lön i konventionen. 

Som en lösning på den diskrepans som föreligger mellan regelverken föreslår utredningen 

att konventionen ska genomföras i svensk rätt på ett sätt som är förenligt med 

utstationeringsdirektivet.207 Det skulle innebära att begreppet lön i konventionen tolkas på ett 

restriktivt sätt och inskränks till att omfatta det som inbegrips i begreppet lön i 

utstationeringsdirektivet. Visserligen kan konstateras att en sådan lösning inte är oförenlig med 

konventionen rent ordalydelsemässigt. Mot bakgrund av att en sådan lagstiftning skulle 

innebära ett avsteg från vad som föreskrivs i rekommendationen samt gå emot det syfte som 

föreskrivs i ILO:s förberedande dokument kan en sådan lösning enligt min mening ändå 

ifrågasättas.  

                                                
204 Dom av den 12 februari 2015, Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spólka Akcyjna, C-396/13, 
EU:C:2015:86, p. 70.  
205 Dom av den 14 april 2005, kommissionen/Tyskland, C-341/02, EU:C:2005:220, p. 39.    
206 ILO, International Labour Conference, 32nd session, Geneva, 1949, Report VI (1), s. 15.  
207 SOU 2016:15, s. 72 f. 
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Den andra tydliga skillnaden mellan ILO:s konvention nr 94 och utstationeringsdirektivet 

är ur vilket regelverk arbetsvillkoren ska hämtas. Enligt artikel 3.8 utstationeringsdirektivet ska 

villkoren i första hand hämtas från de kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet. Om det 

saknas ett system för att förklara ett kollektivavtal allmängiltigt kan medlemsstaten istället utgå 

från kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller 

det aktuella arbetet och inom det geografiska området, eller kollektivavtal som ingåtts av de 

mest representativa arbetsmarknadsorganisation och som gäller inom hela det nationella 

territoriet. Enligt konventionen kan villkor i arbetsklausuler i offentliga kontrakt hämtas ur alla 

kollektivavtal som är slutna mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som är 

representativa för en avsevärd del av arbetsgivarna och arbetstagarna inom det aktuella yrket 

eller näringsgrenen. Syftet med att villkoren ska motsvara vad som gäller på den ort där arbetet 

utförs får antas syfta till att möjliggöra hänsyn till regionala skillnader. ILO:s expertkommitté 

har därmed ifrågasatt genomförande av konventionen där medlemsstaterna enbart hänvisar till 

att lönen ska fastställas enligt ett allmängiltigförklarat kollektivavtal.208 Utredningen anger 

dock att den diskrepans i de två olika regelverken inte lär orsaka en konflikt för svensk 

ratificering då Sverige inte tillämpar allmängiltiga kollektivavtal utan istället sådana avtal som 

sluts med arbetsgivarorganisationen och gäller för hela nationen.209 Ståndpunkten motiveras 

inte i utredningen men sannolikt är det av skälet att ett sådant kollektivavtal i större utsträckning 

bedöms möjliggöra hänsynstagande till potentiella regionala variationer än allmängiltig-

förklarade kollektivavtal och därmed genomför konventionen på ett tillfredsställande sätt.  

  

4.3.4 Sammanfattning av ILO:s konvention nr 94 och utstationerade 

arbetstagare  
EUF-fördragets regler om fri rörlighet syftar till att garantera förverkligandet av artikel 56 EUF-

fördraget över alla områden, däribland även i samband med offentlig upphandling. Principen 

får effekten att medlemsstaterna har en skyldighet att avhålla sig från åtgärder som riskerar att 

göra det mindre attraktivt för utländska anbudsgivare. Av EU-domstolens praxis följde länge 

att en nationell åtgärd som föreskriver att arbetsklausuler ska förekomma i offentliga kontrakt 

utgjorde en inskränkning av den fria rörligheten, då det innebar en omotiverad ekonomisk börda 

för leverantörer från medlemsstater med lägre minimilönenivåer. Efter EU-domstolens 

omställning i mål RegioPost gäller dock numera att nationella åtgärder som föreskriver 

                                                
208 ILO:s expertkommittés iakttagelser gällande Norge, observation 2012/83 samt Frankrike, observation 
2011/82. 
209 SOU 2016:15, s. 71. 
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särskilda arbetsklausuler i offentliga kontrakt anses vara en naturlig följd av 

upphandlingsdirektivet. Den inskränkning som åtgärden innebär av den fria rörligheten ska 

anses motiverad utifrån arbetstagarnas rätt till skydd. Avgörandet i målet undanröjde därmed 

de hinder som uppställdes i tidigare praxis och arbetsklausuler får därmed anses vara förenliga 

med EU-rätten. 

Av praxis följer dock även att utstationeringsdirektivet och de där föreskrivna 

arbetsvillkoren i den hårda kärnan utgör taket för vilka arbetsvillkor som kan ställas i 

arbetsklausuler när det rör utstationerade arbetstagare. Det innebär att ett genomförande av 

ILO:s konvention nr 94 i svensk rätt i förhållande till utstationerade arbetstagare måste 

överensstämma med utstationeringsdirektivet. Den tydligaste skillnaden mellan regelverken är 

i fråga om löner där utstationeringsdirektivet är mer restriktivt i vilka tillägg samt vilken 

lönenivå som omfattas av begreppet. Ett fullt genomförande av ILO:s konvention nr 94 kan 

därmed inte ske i förhållande till utstationerade arbetstagare utan en risk att en sådan åtgärd 

därmed strider mot EU-rätten. Det innebär således att en potentiell ratificering av ILO:s 

konvention nr 94 när offentliga kontrakt utförs av utstationerade arbetstagare i Sverige skulle 

få en ytterst begränsad effekt. Inga arbetsrättsliga rättigheter utöver de som redan regleras i 

utstationeringsdirektivet skulle tillförsäkras de utstationerade arbetstagarna.  

 

4.4 ILO:s konvention nr 94 och svenska arbetstagare   
4.4.1 Obligatoriska arbetsrättsliga villkor i LOU   
Mot bakgrund av de samhälleliga målsättningar som framhålls i LOU-direktivet tillsatte 

regeringen år 2014 en särskild utredning för att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt 

kollektivavtal kan föras in i upphandlingslagstiftningen.210 Utredningen resulterade i att det från 

och med juni år 2017 är obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa särskilda 

arbetsrättsliga kontraktsvillkor i de fall svensk arbetsrätt är tillämplig och det är behövligt enligt 

17 kap. 2–3 § LOU. Syftet med bestämmelserna är att villkoren inte ska tillåtas understiga en 

nivå som kan leda till att arbetstagarnas sociala trygghet äventyras och att konkurrensen sker 

med undermåliga arbetsvillkor.211 

 Villkoren ska enligt 17 kap. 2 § 1 st. LOU enbart ställas när det är behövligt. 

Behövlighetsbedömningen liknar i stor utsträckning den bedömning som ska göras när svensk 

                                                
210 Dir. 2014:162.  
211 Prop. 2016/17:163, s. 35.  
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rätt inte är tillämplig.212 Behovet ska således bedömas utifrån risken för oskäliga arbetsvillkor 

där anställningsvillkoren avviker från en godtagbar nivå.213 Den upphandlande myndigheten 

bör beakta vilken bransch upphandlingen avser och om branschen är sådan att det finns 

särskilda risker. Även om branschen som sådan inte medför en risk för oskäliga arbetsvillkor 

kan det ändå anses behövligt att ställa upp särskilda arbetsvillkor om det finns risk att en viss 

yrkesgrupp inom branschen riskerar oskäliga arbetsvillkor.214 Den upphandlande myndigheten 

måste i en enskild upphandling när den överväger att ställa arbetsrättsliga villkor bedöma 

huruvida villkoren i det enskilda fallet har anknytning till kontraktsföremålet och att villkoren 

är förenliga med principerna för upphandling.215 

17 kap. 2 § LOU föreskriver vilka arbetsrättsliga villkor den upphandlande myndigheten 

ska ställa. Av förarbetena framgår att arbetsvillkoren är de som bedöms vara de mest centrala 

för arbetstagarna: lön, semester och arbetstid.216 Vad som avses med arbetstid och semester 

regleras i arbetstidslagen respektive semesterlagen. Lön regleras dock inte i svensk lagstiftning 

utan i kollektivavtal.217 Av förarbetena framgår att det är inte är helt klart vad begreppet lön ska 

innefatta och det bör istället avgöras i den enskilda upphandlingen.218 I Sverige avser dock lön 

vanligtvis inte enbart grundlön utan även vissa tillägg i form av obekväm arbetstid och 

övertidsersättning.219 I övrigt bör innehållet variera mellan olika branscher och ledning får 

hämtas från kollektivavtal och praxis från de olika branscherna.220 Bestämmelsen ska dock inte 

tolkas som att den på ett uttömmande sätt reglerar vilka arbetsrättigheter som en myndighet får 

ställa.221 Myndigheterna bör vara fria att ställa vilka arbetsrättsliga villkor den anser lämpligt, 

så länge de överensstämmer med de upphandlingsrättsliga principerna, jfr 17 kap. 1 § LOU. Att 

arbetsrättsliga villkor som lön, semester och arbetstid är obligatoriska villkor är för att de 

regelmässigt får antas vara förenliga med de grundläggande allmänna principerna och därmed 

vara kopplade till kontraktsföremålet.222 Utöver de obligatoriska villkoren kan de upphandlande 

myndigheterna således ställa villkor gällande annan ledighet än semester, försäkringar, 

tjänstepension eller andra villkor för arbetet.223 

                                                
212 Se avsnitt 3.6.3.  
213 Prop. 2016/17:163 s. 68 f.  
214 Prop. 2016/17:163 s. 69.  
215 Prop. 2016/17:163, s. 31. 
216 Prop. 2016/17:163, s. 30.  
217 Prop. 2016/17:163, s. 36.   
218 Prop. 2016/17:163, s. 70.  
219 Prop. 2016/17:163, s. 69 f.  
220 Prop. 2016/17:163, s. 71. 
221 Lagrådsremiss, Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, 19 maj 2016, s. 11.  
222 Prop. 2016/17:163, s. 33.  
223 SOU 2016:15, s. 99.  
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Av 17 kap. 3 § LOU ska nivåerna på de obligatoriska särskilda arbetsrättsliga villkoren 

bestämmas av lag eller ur kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarade 

arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska alltid motsvara minst de nivåer som följer 

av lag. Om ett eller flera villkor behandlas i både lag och kollektivavtal ska villkoren bestämmas 

enligt den bestämmelse som är mest förmånlig för arbetstagaren.224 Regleringen motiveras med 

att den lägsta nivån måste anses tillräcklig för att säkerställa skäliga arbetsvillkor och för att 

förhindra konkurrens med undermåliga arbetsvillkor.225 Det blir i praktiken enbart aktuellt när 

det gäller arbetstid och semestertid då lön inte regleras i lag i svensk rätt.226  

Av 17 kap. 2 § 2 st. LOU framgår även att leverantören har ett ansvar för att de under-

leverantörer som anlitas som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de 

arbetsrättsliga villkoren om lön, semestertid och arbetstid.  

 

4.4.2 ILO:s konvention nr 94 förenlighet med LOU   
Mot bakgrund av den obligatoriska lagstiftningen som infördes i 17 kap. LOU som ämnar att 

uppnå liknande syfte som ILO:s konvention nr 94 är det intressant att lyfta fram och diskutera 

i vilken utsträckning en ratificering av ILO:s konvention nr 94 skulle innebära ett utvidgat 

utrymme för upphandlande myndigheter att säkerställa arbetstagarnas anställningsvillkor.  

 En första jämförelse avser vilka villkor som det är obligatoriskt att ställa enligt 

konventionen respektive 17 kap. 2 § LOU. Kraven på innehåll i arbetsklausulerna enligt 

konventionen utgörs av lön, arbetstid och övriga arbetsvillkor. Som redogjorts för ovan bör 

övriga villkor enligt ILO:s rekommendation nr 84 i regel avse semestertid och sjukersättning.227 

Dessa villkor stämmer till stor del överens med de obligatoriska krav som uppställs i 

17 kap. 2 § LOU. Det kan till och med konstateras att den svenska lagstiftningen ställer hårdare 

krav än konventionen då den även uppställer ett obligatoriskt krav på villkor om semestertid, 

vilken konventionen inte uttryckligen gör. Det ska även påpekas att 17 kap. 2 § LOU enbart 

föreskriver de arbetsvillkor som de upphandlande myndigheterna är skyldiga att uppställa. Av 

17 kap. 1 § LOU följer att de upphandlande myndigheterna får föreskriva även andra 

arbetsrättsliga villkor. Möjligheterna begränsas enbart av att kravställandet måste vara förenligt 

med de grundläggande allmänna principerna. Det innebär att svensk rätt redan tillgodoser 

konventionens krav på innehållet i arbetsklausulerna på ett tillfredsställande sätt.  

                                                
224 Prop. 2016/17:163, s. 36. 
225 SOU 2016:15, s. 99.  
226 Prop. 2016/17:163, s. 36.  
227 Se avsnitt 4.2.3. 
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 Enligt 17 kap. LOU ska de arbetsrättsliga kontraktsvillkoren motsvara minst den lägsta 

nivå som gäller enligt lag eller kollektivavtal.228 Däremot följer av konventionen att villkoren 

inte får vara mindre förmånliga än de som fastställts i kollektivavtal eller nationell lagstiftning 

för arbete av samma art inom det aktuella yrket eller näringsgren i det område där arbetet 

utförs.229 Avsikten är således att det regelverk som innehåller de mest förmånliga villkoren ska 

bestämma villkoren. ILO:s konvention nr 94 fastställer ingen miniminivå för lön och olika slags 

tillägg. Det har däremot diskuterats huruvida det är tillräckligt i ett genomförande av ILO:s 

konvention nr 94 att lön bestäms enligt lägsta nivå utifrån kollektivavtal. Det finns yttranden 

från ILO:s expertkommitté som tyder på att ILO:s intention inte varit att det är miniminivåerna 

som ska föreskrivas utan att konventionen ska tolkas som att lön avser som den lön som normalt 

utgår till arbetstagarna på orten.230 Det finns dock även andra yttranden som tyder på att det är 

förenligt med konventionen att ha en ordning där det i arbetsklausulerna hänvisas till att 

minimilöner ska utgå till arbetstagare. Exempelvis har Finland ansetts på ett godtagbart sätt ha 

genomfört konventionen genom att ha den en ordning där det hänvisas till miniminivåer i lag 

eller kollektivavtal.231 Mot bakgrund av det kan miniminivåer av lön därför anses uppfylla 

konventionens krav, vilket är den lönenivå som föreskrivs i 17 kap. 3 § LOU.232 Konventionen 

och lagstiftningen är således förenliga i det avseendet och den befintliga lagstiftningen kan 

därmed anses tillgodose konventionen. 

Med anledning av ovanstående är lagstiftningen från 1 juni år 2017 i stort sett förenlig 

med innehållet i konventionen. Två stora anpassningar skulle dock behöva ske för att 

genomföra konventionen på ett tillfredsställande sätt i svensk rätt. Ett avseende där den gällande 

svenska lagstiftningen och konventionen inte stämmer överens är i fråga om sanktioner. I artikel 

5 i konventionen föreskrivs sanktioner för bristande efterlevnad av de arbetsrättsliga 

skyldigheterna. Exempel på lämpliga sanktioner bedöms vara avstängning från framtida 

kontrakt eller kontraktsrättsliga sanktioner som hävning, vite och skadestånd. Det kan 

konstateras att en bestämmelse om sanktioner skulle inta en särställning i LOU då 

upphandlingsregelverken enbart reglerar upphandlingsprocessen fram till dess att ett offentligt 

                                                
228 SOU 2016:15, s. 105.  
229 SOU 2016:15, s. 30 f.  
230 SOU 2016:15, s. 35.  
231 ILO, International Labour Conference, Report III (Part 1B): General survey concerning the Labour Clauses 
(Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) and Recommendation (No. 84), s. 37.  
232 SOU 2016:15, s. 35.  
232 SOU 2016:15, s. 36. 
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kontrakt upprättas. Sanktioner i offentliga kontrakt regleras traditionellt av de upphandlande 

myndigheterna och leverantören med stöd av avtalsrätten.233  

Ytterligare en anpassning i svensk lagstiftning som skulle krävas till följd av en 

ratificering av konventionen är införandet av ett obligatoriskt krav på arbetsklausuler i alla 

statliga upphandlingar, artikel 1.1 d konventionen. I den nu gällande lagstiftningen är det 

endast obligatoriskt att ställa krav på arbetsklausuler när det anses behövligt. I utredningen till 

den lagstiftning som infördes i juni år 2017 diskuterades huruvida det skulle göras obligatoriskt 

att i alla upphandlingar ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Ett sådant krav ansågs dock gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett lagstiftningen, d.v.s. 

målet att säkerställa att den leverantör som vinner anbudet ska erbjuda sina arbetstagare skäliga 

arbetsvillkor och att konkurrens inte ska ske med undermåliga villkor.234  Det kan förklaras av 

att om det inte befaras att en arbetstagare skulle fullgöra ett offentligt kontrakt under oskäliga 

villkor är det inte nödvändigt att ett krav på arbetsvillkor uppställs. Uppställandet av ett krav i 

en sådan situation skulle därmed vara oproportionerligt.  

I förhållande till det resonemanget är det intressant att diskutera om det faktum att ett 

genomförande av konventionen skulle innebära att arbetsklausuler görs obligatoriskt kan 

förenas med proportionalitetsprincipen. I utredningen anges att det visserligen kan ifrågasättas 

om ett obligatoriskt krav på arbetsklausuler i statliga myndigheters samtliga offentliga kontrakt 

är förenligt med proportionalitetsprincipen.235 Det anges dock även att en sådan reglering skulle 

kunna anses vara proportionerlig om syftet med regleringen formuleras på ett annat sätt än hur 

det formulerades i den tidigare utredningen.236 Det är dock svårt att föreställa sig hur syftet med 

regleringen skulle kunna formuleras på ett annat sätt. Syftet med konventionen är densamma 

som med den regleringen: att säkerställa att arbetstagare garanteras skäliga arbetsvillkor.237 

Enligt min mening bör det därför fortsatt vara tveksamt huruvida ett obligatoriskt krav på att 

arbetsklausuler förs in i statliga myndigheters offentliga kontrakt är förenligt med 

proportionalitetsprincipen då ett kravställande när det inte är behövligt får anses gå utöver vad 

som är nödvändigt i upphandlingen.  

 

 

 

                                                
233 SOU 2016:15, s. 58. 
234 SOU 2015:78, s. 169 samt SOU 2016:15, s. 102.  
235 SOU 2016:15, s. 51. 
236 SOU 2016:15, s. 102. 
237 Se SOU 2016:15, s. 51 där konventionens syfte framhålls.  
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4.4.3 Sammanfattning av ILO:s konvention nr 94 och svenska arbetstagare 
Mot bakgrund av den obligatoriska lagstiftning som trädde i kraft den 1 juni år 2017 om att 

upphandlande myndigheter måste ställa krav på vissa arbetsvillkor när det anses behövligt kan 

konstateras att en potentiell ratifikation av ILO:s konvention nr 94 får begränsad betydelse även 

för svenska arbetstagare som fullgör offentliga kontrakt. De krav som den gällande 

lagstiftningen i 17 kap. LOU uppställer motsvarar till stor del de krav som konventionen 

reglerar. De skillnader som en ratifikation skulle innebära är att det skulle bli obligatoriskt för 

de statliga myndigheterna att i sina offentliga kontrakt ställa sådana krav samt att en 

bestämmelse om sanktioner skulle behöva införas. Mot bakgrund av den begränsade effekten 

kan lämpligheten i att ratificera konventionen ifrågasättas då det råder viss tveksamhet om att 

ställandet av dylika krav görs obligatoriskt är förenlig med proportionalitetsprincipen.   
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5 Sammanfattning    
Det nu gällande LOU-direktivet har antagits med syftet att möjliggöra att offentliga 

upphandlingar ska kunna utnyttjas för att ge bättre stöd till gemensamma samhällsmål. Ett 

sådant samhällsmål är att arbetstagare ska åtnjuta skäliga arbetsvillkor i arbetslivet. Offentliga 

upphandlingar ska inte bidra till att villkoren på arbetsmarknaden dumpas eller att offentliga 

medel går till arbetstagare i tredje land som arbetar under oanständiga arbetsvillkor. 

Arbetsrättsliga hänsyn ges därmed stort utrymme i LOU-direktivet. Genom att uppställa såväl 

skyldigheter och möjligheter föreskriver LOU-direktivet förutsättningar för medlemsstaterna 

att vidta lagstiftningsåtgärder för att upphandlande myndigheterna ska ta arbetsrättsliga hänsyn 

i sina upphandlingar. Ett av de internationella arbetsrättsliga regelverk som medlemsstaterna 

ska beakta är ILO:s kärnkonventioner.    

 Genomförandet av LOU-direktivet i den svenska rättsordningen måste sägas avspegla 

EU-lagstiftarens önskan att möjliggöra offentlig upphandling som ett verktyg för att säkerställa 

arbetstagares rättigheter. Uppsatsens första del har syftat till att undersöka i vilka 

upphandlingsfaser som arbetsrättsliga hänsyn kan tas i form av kravställande på efterlevnad av 

ILO:s kärnkonventioner. Genomgången har visat att praxis bedömt att sådana arbetsrättsliga 

normer som ILO föreskriver inte kan anses ha ett sådant samband med kontraktsföremålet i sig 

och att sådana krav därmed inte kan ställas i de tekniska specifikationerna. I fasen som rör 

kravställande på leverantören föreskrivs i LOU-direktivet att upphandlande myndigheter får 

utesluta leverantörer som offererar varor och tjänster som tillhandahålls i strid med ILO:s 

kärnkonventioner. Det får dock anses osannolikt, om än inte uteslutet, att upphandlande 

myndigheter får ställa krav i enlighet med ILO:s kärnkonventioner i de särskilda 

kvalificeringsvillkoren. I tilldelningsfasen finns det krav på att alla tilldelningskriterier ska ha 

samband med kontraktsföremålet. Av rättspraxis framgår dock att även ett relativt svagt 

samband godtas och att tilldelningskriterier inte behöver avse särskilda egenskaper hos varan. 

I rättspraxis har därmed tilldelningskriterier godtagits som syftar till att säkerställa arbetsvillkor 

i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. I tilldelningsfasen har även förts in en ny bestämmelse 

om avstående av tilldelning när ett anbud inte bedöms stämma överens med ILO:s 

kärnkonventioner. Det föreligger oklarheter angående när bestämmelsen ska komma till 

användning och det kan diskuteras om en tillämpning av den på det vis som förarbetena förordar 

kan anses förenligt med öppenhetsprincipen. I tilldelningsfasen finns även bestämmelsen om 

avvisande av anbud på grund av att det är onormalt lågt och att det beror på bristande 

efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner. Bestämmelsen anses utgöra ett effektiv skydd mot 
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dåliga arbetsvillkor men det kan antas att många tillämpningsproblem kommer att uppkomma 

då de bristande arbetsvillkor som ska bevisas i förevarande fall föreligger i tredje land. I fasen 

där de särskilda kontraktsvillkoren regleras framgår att de upphandlande myndigheterna har en 

skyldighet att ställa krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner när svensk rätt inte är 

tillämplig och det kan anses behövligt.  

 Det finns således betydande legala möjligheter för de svenska upphandlande 

myndigheterna att i de olika upphandlingsfaserna inkorporera krav på efterlevnad av ILO:s 

kärnkonventioner. Förutsättningarna för att beakta ILO:s kärnkonventioner innebär betydande 

möjligheter för upphandlande myndigheter att säkerställa att arbetstagare utanför Sverige 

tillförsäkras grundläggande arbetsvillkor vilket är en förutsättning för att säkerställa att 

offentliga medel inte går till leverantörer som inte erbjuder sina arbetstagare skäliga 

arbetsvillkor. Av utredningen i uppsatsen framgår dock att regleringen är svåröverskådlig samt 

att det finns oklarheter om hur vissa bestämmelser avses att tillämpas. Det finns således ett 

påtagligt behov av vägledande praxis avseende bestämmelserna.   

 Uppsatsen andra del behandlar ILO:s konvention nr 94 som föreskriver en skyldighet för 

statliga myndigheter att inkludera arbetsklausuler i sina offentliga kontrakt. En ratificering av 

ILO:s konvention nr 94 i Sverige har diskuterats under flera decennier. I den senaste 

utredningen av en svensk ratificering av konventionen förespråkas att Sverige ska ratificera 

konventionen. Fokus för uppsatsen har varit att undersöka och redogöra för huruvida utrymmet 

för möjligheten att ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer faktiskt skulle utvidgas genom en 

ratificering av konventionen. Redogörelsen har delats upp i betydelsen för utstationerade 

arbetstagare i Sverige respektive svenska arbetstagare. 

 När en upphandling utförs av utstationerade arbetstagare i Sverige aktualiseras EU-rätten 

i form av artikel 56 EUF-fördraget vilken innebär att inga omotiverade inskränkningar får ske 

i den fria rörligheten av tjänster. Det ansågs länge osäkert huruvida en lagstiftningsåtgärd som 

föreskriver att arbetsklausuler ska inkluderas i offentliga kontrakt utgör en inskränkning i den 

fria rörligheten. I och med avgörandet RegioPost har EU-domstolen dock bedömt att 

arbetsklausuler i offentliga kontrakt utgör en motiverad inskränkning av den fria rörligheten 

med hänsyn till arbetstagarnas sociala skydd. Det bör således inte föreligga en konflikt mellan 

de två regelverken. Av praxis följer dock att arbetsklausulerna enbart är förenliga med EU-

rätten så länge villkoren i dem stämmer överens med den hårda kärnan i 

utstationeringsdirektivet. Som redovisats för i uppsatsen råder inte full överensstämmelse 

mellan bestämmelserna i utstationeringsdirektivet och arbetsvillkoren i ILO:s konvention nr 94. 

Det krävs således att genomförandet av ILO:s konvention nr 94 i svensk rätt begränsas till att 
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spegla innehållet och den hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Det innebär dock i sin tur att 

en potentiell ratificering av ILO:s konvention nr 94 inte skulle få någon betydelse för 

möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav på leverantörer i offentlig upphandling när 

kontraktet utförs av utstationerade arbetstagare i förhållande till den redan gällande 

lagstiftningen.  

 Betydelsen av en potentiell ratificering av ILO:s konvention nr 94 för svenska 

arbetstagare i Sverige har även undersökts i förhållande till den lagstiftning som trädde i kraft 

i juni år 2017. Lagstiftningen innebär såväl skyldigheter som möjligheter för upphandlande 

myndigheter att ställa krav på arbetsrättsliga villkor i form av lön, arbetstid och semestertid i 

upphandlingar när svensk rätt är tillämplig. Den nya lagstiftningen motsvarar således i stor 

utsträckning innehållet i de arbetsklausuler som konventionen föreskriver. Ett genomförande 

av konventionen i svensk rätt skulle därmed innebära att det skulle bli obligatoriskt för statliga 

myndigheter att införa arbetsklausuler i sina offentliga kontrakt. Vidare skulle även en 

bestämmelse om sanktioner vid bristande efterlevnad av villkoren behöva införas. Avseende 

det faktiska innehållet i arbetsklausulerna skulle en ratificering inte innebära några betydande 

skillnader. ILO:s konvention nr 94 får därmed även begränsad betydelse för möjligheterna att 

ställa arbetsrättsliga krav i förhållande till svenska arbetstagare.   

 Sveriges regering har angett att en ratificering av konventionen skulle vara en kraftig 

och tydlig markering att Sverige ställer sig bakom goda arbetsvillkor. I min mening kan 

lämpligheten av en ratificering ändå ifrågasättas mot bakgrund av att konventionen inte på ett 

markant sätt skulle bidra till att utvidga utrymmet för upphandlande myndigheter att ställa 

arbetsrättsliga villkor. Därtill ska beaktas att det får anses föreligga viss osäkerhet huruvida 

införandet av ett obligatoriskt krav i alla statliga offentliga kontrakt utan en föregående 

behovsbedömning är förenligt med proportionalitetsprincipen.  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att ILO:s konventioner enbart till viss del bidrar till 

upphandlande myndigheters möjligheter att säkerställa arbetstagares arbetsvillkor i offentlig 

upphandling. Upphandlande myndigheters möjligheter och skyldigheter att ställa krav på 

efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner fyller en funktion då ett sådant krav bidrar till att 

säkerställa att svenska offentliga medel inte går till leverantörer som inte erbjuder sina 

arbetstagare anständiga arbetsvillkor när arbetet utförs när svensk rätt inte är tillämplig. En 

potentiell ratificering av ILO:s konvention nr 94 skulle dock inte fylla en liknande funktion i 

målet att motverka social dumpning i offentlig upphandling då det gällande svenska regelverket 

i stor utsträckning redan tillgodoser de krav som konventionen föreskriver.   
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