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Sammanfattning 

Offentlig upphandling är ett stort och betydelsefullt ämne i samhället. Det finns 

ingen officiell statistik över hur stor den offentliga marknaden är, men 

Doublecheck menar att det sammanlagda värdet överstiger 1000 miljarder kronor, 

om siffror från både kommuner och landsting slås ihop. Det finns flera frågor 

angående upphandlingens effektivitet och däri frågan som denna uppsats kommer 

att beakta – sociala hänsyn. Det finns ännu ingen entydig definition av begreppet 

sociala hänsyn. Det kan innefatta både arbetsrättsliga frågor, etiska frågor och 

frågor om jämställdhet och diskriminering. Vi kommer i denna uppsats att 

beskriva vad som är karaktäristiskt för begreppet sociala hänsyn. 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att synliggöra vilka juridiska möjligheter det 

finns att, enligt svensk upphandlingslagstiftning, ställa krav på sociala hänsyn. 

Den praxis som utvecklats i Sverige innebär en mycket snäv tolkning av 

regelverket, vilket lett till att sociala hänsyn sällan beaktats. Det är många som 

tror att EU-direktiven förbjuder annan hänsyn är strikt ekonomisk. Detta trots att 

det uttryckligen står i EU:s upphandlingsdirektiv att sociala hänsyn får beaktas vid 

offentliga upphandlingar. Sveriges upphandlingslagstiftning är anpassad till EU:s 

upphandlingsdirektiv och det finns i dagsläget två möjligheter i LOU att beakta 

sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Enligt 6 kap. 13 § LOU får en 

upphandlande myndighet ställa särskilda sociala villkor för hur ett 

upphandlingskontrakt ska fullgöras. Enligt 1 kap. 9 a § LOU, som tillkom år 

2010, bör upphandlande myndigheter beakta sociala hänsyn om upphandlingens 

art motiverar detta. 

En offentlig upphandling går igenom ett flertal faser innan kontraktet tilldelas det 

vinnande anbudet. De bestämmelser som finns är inte tydliga gällande när i 

upphandlingsprocessen kraven ska införlivas. Innan en upphandling påbörjas gör 

man en s.k. behovsanalys och för att lättare kunna skriva ett bra 

förfrågningsunderlag och en tydlig kravspecifikation kan det vara bra att, redan i 

detta skede, ta ställning till om (och i så fall när) sociala hänsyn ska beaktas. Det 

råder dock delade meningar om detta och vi ska beskriva vad som sagts och tyckts 

i frågan och därefter reflektera över vad vi anser är lämpligast.  

Vi kommer i denna uppsats att redovisa både positiva och negativa konsekvenser 

som beaktandet av sociala hänsyn medför. Sedan kommer vi att sammanfatta och 

reflektera över vad som väger tyngst och hur myndigheter bör agera därefter. Att 

beakta sociala hänsyn kan leda till att arbetslösheten och diskriminering minskar 

och att jämställdhet och social integration ökar. Även om beaktandet av  sociala 

hänsyn är menat att leda till en god affär finns det även negativa konsekvenser. En 

förutsättning för att offentlig upphandling ska leda till en god ekonomisk affär är 

att konkurrensen på marknaden fungerar bra. Både Sverige och EU reglerar 

offentlig upphandling för att undvika snedvriden konkurrens.  Ställer den 

upphandlande myndigheten allt för hårda krav på leverantörerna finns en risk att 

färre anbud inkommer, vilket i sin tur leder till minskad konkurrens. För höga 

krav kan dessutom innebära att mindre företag inte har möjlighet att uppfylla dem 

och att de därför inte kan delta i upphandlingen. Det är därför det är viktigt att se 

till att de krav som ställs är proportionerliga och att myndigheten inte förbiser 



 

 

konkurrensen. En annan negativ konsekvens är att det kan leda till högre 

kostnader att upphandla på ett socialt ansvarsfullt vis. Offentlig upphandling sker 

med skattebetalarnas pengar och det är därför viktigt att myndigheter prioriterar 

rätt. Därför är det inte positivt om kostnaderna för upphandling skulle öka 

markant. Dock leder beaktandet av sociala hänsyn till en ”godare affär” med 

högre kvalitet. Det gäller därför för myndigheter att prioritera på bästa sätt, så att 

sociala faktorer inte åsidosätts, samtidigt som kostnaderna inte blir allt för höga.  
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1. Inledning 

1.1. Ämne 

Det finns i dagsläget ingen officiell statistik över hur stor den offentliga 

marknaden är. Upphandlingsutredningen menar att den uppnår 550-600 miljarder 

kronor per år, medan Dagens samhälle räknar med 820 miljarder kronor årligen. 

Fredrik Tamm, VD på Doublecheck, menar däremot att det sammanlagda värdet 

överstiger 1000 miljarder kronor, om siffror för kommuner och landsting slås 

ihop.
1
 Det högsta kända värdet på en enskild upphandling år 2011 är fyra 

miljarder kronor och gäller en upphandling som gjordes av Kammarkollegiet.
2
 En 

bedömning som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket innebar att den 

upphandlingspliktiga volymen år 2006 motsvarade 15,5-18,5 procent av BNP.
3
 

Trots detta är offentlig upphandling ett relativt outforskat område. Det finns flera 

exempel på frågor av väsentlig betydelse för upphandlingens effektivitet som 

skulle behöva utredas, däri frågan om s.k. sociala hänsyn. En ökad forskning 

skulle öka möjligheterna till en mer saklig debatt.
4
  

Riksdagen menar att pengarna som läggs på upphandling skulle kunna användas 

på ett betydligt mer effektivt vis. De skulle kunna nyttjas till att uppfylla en rad 

sociala villkor, exempelvis fler lärlingsplatser, tryggare kollektivavtal, 

anställningar av långtidsarbetslösa mm. Det kan genomföras om upphandlande 

myndigheter börjar integrera sociala hänsyn i sina upphandlingar.
5
 

Någon entydig definition av begreppet sociala hänsyn har inte fastställts i 

rättspraxis
6
, begreppet är brett. Det kan innefatta både arbetsrättsliga frågor 

(såsom arbetsmiljöfrågor och kollektivavtal), frågor om arbetsförhållanden och 

etik (främst riktat till u-länder), frågor om diskriminering och arbetslivet, 

strategier för att begränsa arbetslöshet i samhället och för att främja integration 

och jämställdhet.
7
 I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad 

verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov.
8
 

 

Den praxis som utvecklats i Sverige innebär en mycket snäv tolkning av 

regelverket, vilket lett till att sociala hänsyn sällan beaktats. Det är många som 

tror att EU-direktiven förbjuder annan hänsyn är strikt ekonomisk.
9
  Möjligheten 

att ta sociala hänsyn i upphandlingar öppnades upp i och med de idag gällande 

upphandlingsdirektiven (2004/17/EG och 2004/18/EG). I art. 26 2004/18/EG 

läses: 

 
En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under 

förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om 

                                                
1 Eriksson, P, Offentlig upphandling för tusen miljarder, besökt 2013-05-07 med hänvisningar. 
2 KKV, Rapport 2012:6, s. 52ff. 
3 KKV, Rapport 2012:6, s. 63. 
4 SOU 2013:12 s. 611. 
5 Motion 2012/13:Fi289. 
6 KKV, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 7. 
7 KKV, Frågor och svar om upphandling, besökt 2013-04-11. 
8 SKL, Upphandling för jämställdhet, s. 3. 
9 Europeiska socialfondens temagrupp – tema likabehandling, Upphandling eller nerköp?, s. 10. 
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upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får bland annat omfatta sociala 

hänsyn och miljöhänsyn. 

Också art. 55 i direktiv 2004/17/EG ger möjligheten att beakta sociala hänsyn. 

Enligt bestämmelsen får upphandlande myndigheter använda kriterier som syftar 

till att tillgodose sociala krav, särskilt för att tillgodose behov hos särskilt 

missgynnade folkgrupper och hos fastställda specifikationer för upphandlingen.  

Sveriges upphandlingslagstiftning är anpassad till EU:s upphandlingsdirektiv. 

Offentlig upphandling genomsyras av fem grundläggande EU-rättsliga principer, 

vilka är; likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering, 

öppenhetsprincipen, principen om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitetsprincipen de regleras i 1 kap. 9 § LOU. Enligt 6 kap. 13 § LOU 

får en upphandlande myndighet ställa särskilda sociala villkor för hur ett kontrakt 

ska fullgöras. Dessa villkor ska anges i annonsen om upphandling eller i 

förfrågningsunderlaget.  

År 2010 skärptes den svenska upphandlingslagstiftningen genom begreppet 

sociala hänsyn lades till i 1 kap. 9 a § LOU, dessutom gjordes en omskrivning 

från får till bör. Paragrafen anger att upphandlande myndigheter bör beakta 

sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. 

Det finns även en statlig förordning, förordning (2006:260) om 

antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt som vidare reglerar de villkor 

som myndigheterna får ställa. Genom förordningen åläggs vissa statliga 

myndigheter att ställa villkor med syftet att motverka diskriminering hos 

leverantören.
10

 I kontraktet som tilldelas en leverantör ska myndigheten ställa upp 

villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören.  

Dock är ovanstående bestämmelser inte tydliga gällande när i 

upphandlingsprocessen kraven ska införlivas samt hur de ska formuleras. Sverige 

och EU är därför i behov av tydligare regler kring hur sociala hänsyn kan 

användas.
11

 I ett förslag till riksdagsbeslut tillkännager riksdagen att det bör 

utredas vad sociala hänsyn i offentliga upphandlingar mer precist ska innebära. 

Det föreslås även modeller som kommunerna ska arbeta enligt. Riksdagen 

tillkännager även att det bör vara obligatoriskt med fortlöpande uppföljning för att 

se till att kraven som ställs verkligen uppfylls.
12

  

Att beakta sociala hänsyn i samband med en offentlig upphandling är ett sätt att 

tillgodose olika behov hos medborgarna, samt att främja goda arbetsförhållanden. 

Det rör sig t.ex. om att tekniska specifikationer bör bestämmas med hänsyn till 

tillgängligheten för personer med diverse funktionshinder. Det kan även handla 

om att den upphandlande myndigheten ska ha rätten att utesluta en leverantör om 

den bryter mot den sociala lagstiftningen som finns.
13

 Ett argument för att det är 

av vikt att beakta sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är att 

skattebetalarna/invånarna ska ha förtroende för den offentliga sektorn, att de ska 

                                                
10 KKV, Frågor och svar om upphandling, , besökt 2013-04-11. 
11 SOU 2006:28 s. 189. 
12 Motion 2012/13:Fi289. 
13 KKV, Frågor och svar om upphandling, besökt 2013-04-11. 
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känna en trygghet i att skattemedlen inte ska gå till företag som kan misstänkas 

ägna sig åt exempelvis någon form av diskriminering.
14

 

 

Något som talar emot fördelarna med sociala hänsyn är bl.a. följande två faktorer. 

Det ena är att sociala krav kan medföra högre kostnader om det t.ex. finns ett 

begränsat utbud av produkter som uppfyller ställda krav.
15

 Det andra är att för att 

offentlig upphandling ska leda till en god ekonomisk affär behöver konkurrensen 

på marknaden fungera bra. Mindre organisationer är ofta betydelsefulla för 

samhället, men kan ha svårt att uppnå sociala krav.
16

 

 

Sverige är ett av de länder i Europa som är sämst på att ställa sociala krav. Av sex 

jämförda EU-länder ligger Sverige på sista plats när det gäller att ta sociala 

hänsyn i upphandlingar.
17

 I dagsläget är det egentligen endast ett enda krav som 

nästan alltid ställs – högsta kvalitet till lägsta pris. Det finns trots allt stora 

möjligheter att ställa sociala krav enligt EU:s regelverk.
18

  

Något som aktualiserar vårt val av ämne är det kommissionen i dagsläget 

behandlar ett förslag om nya upphandlingsdirektiv. Utredningen handlar till stor 

del om möjligheterna att beakta sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar. 

Resultatet av kommissionens utvärdering publicerades i december 2011 genom ett 

förslag på omarbetade upphandlingsdirektiv.
19

  

1.2. Syfte och problemformulering 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att synliggöra vilka juridiska 

möjligheter det finns att, enligt svensk upphandlingslagstiftning, ställa krav på 

sociala hänsyn. En analys av ovanstående omfattar en värdering och jämförelse 

mellan fördelar och nackdelar med värdet av sociala hänsyn i 

upphandlingsprocessen. Syftet kommer att preciseras med hjälp av tre 

frågeställningar: 

1. Vad är karaktäristiskt för begreppet sociala hänsyn?  

2. Hur långtgående krav ställer svensk upphandlingslagstiftning på sociala 

hänsyn? 

3. När i upphandlingsprocessen bör sociala hänsyn beaktas? 

                                                
14 SOU 2013:12, s. 378. 
15 Frostenson & Sjöström, Sociala krav som styrmedel i offentlig upphandling – en forskningsöversikt, s. 18 
(SOU 2013:12, bilaga 16). 
16 SOU 2013:12 s. 612f. 
17 Sieps 2010:03, s. 10f. 
18 Motion 2012/13:Fi289. 
19 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 20f.  
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1.3. Metod 

Det är vanligt i många rättsvetenskapliga framställningar att beteckna arbetet som 

rättsdogmatiskt. Det råder dock en allmän förvirring om vad detta begrepp faktiskt 

innebär. 
20

 

Ett av rättsdogmatikens erkända mål är att framställa rättsordningen som ett 

koherent nätverk av huvudregler och undantag. Rättsdogmatiken använder då s.k. 

argumentations- och analysmetoder samt även systematisering av juridiska 

begrepp. Den allmänna rättsdogmatiken innefattar traditionellt rättskälleläran och 

den juridiska argumentationsläran. 

Inom rättsvetenskapen finns flera olika discipliner och metoder. I huvudsak 

innefattar varje särskild disciplin rättsdogmatik, med inriktning på att 

systematisera, beskriva och tolka gällande rätt. Rättsdogmatiken utvecklar också 

normativa ståndpunkter vilka rättfärdigar och kritiserar den gällande rätten. 

Rättsdogmatiken innefattar värderingar, vilka är nödvändiga för dess syfte. 

Värderingarna kan inte anses vara rent moraliska, pga. av att rättskällornas 

bundenhet har stor betydelse för rättsdogmatiken. Peczenik menar därför att en 

värderingsfri dogmatik bara är en dröm. Med detta som grund anser han att 

rättsdogmatiken varken är deskriptiv eller normativ – den är deskriptivnormativ.
21

 

Analysen av gällande rätt tillhör ett av den allmänna rättslärans klassiska problem. 

Dock finns det inte någon som har en allmänt erkänd teori avseende begreppet 

som sådant.
22

 Peczenik menar att rättsystemet är gällande redan på den grund vi 

antar att det ska efterlevas.
23

 

Rättskällorna är uppdelade i tre olika kategorier. De som ska följas (lagar), de som 

bör följas (prejudikat, förarbeten, sedvänja m.m) och de som får följas (olika slags 

institutionella rekommendationer, beslut, lagförslag m.m).
24

 De rättskällor som 

ska följas, är som förstås bindande. Övriga är inte bindande. Ett viktigt 

kännetecken på att en rättskälla är bindande är dess nödvändighet för juridisk 

argumentation.
25

 Begreppet rättskällelära vållar osäkerhet om vilka källor som ska 

utgöra rättskällor.
26

 Vår uppfattning är att den hierarkiska uppdelningen av 

rättskällor är användarvänlig speciellt som studenter inom rättsvetenskap, vi 

kommer därför att beakta den i vår uppsats. För en närmare precisering av vilka 

rättskällor vi använt oss av se avsnitt 1.4. 

I det föreliggande arbetet kommer den rättsdogmatiska metoden att tillämpas för 

att uppfylla uppsatsens syfte samt att fastställa gällande rätt. De rättsliga 

frågeställningar och problem kommer följaktligen behandlas inom ramen för 

rättskälleläran. Då offentlig upphandling är ett relativt outforskat område blir 

rättsdogmatiken lämplig att använda i denna uppsats i syfte att fastställa gällande 

rätt avseende kravet på sociala hänsyn. 

                                                
20 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, s. 5. 
21 Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249 ff. 
22 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s. 18. 
23 Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 260. 
24 Dimitrievski, N, Allmännytta som norm i svensk skatterätt, s. 51. 
25 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s. 36. 
26 Sandgren, C, Är rättsdogmatiken rättsdogmatisk? TfR 2005 s. 651. 
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I den här uppsatsen blir det även aktuellt att tydligt kombinera rättsdogmatiken 

med rättspolitiska resonemang. I och med att vi har som syfte att väga fördelar 

och nackdelar mot varandra kommer det rättspolitiska inslaget att tillämpas i 

uppsatsens två sista kapitel, kapitel 5 och 6.
27

 

1.4. Material 

Vi denna uppsats har vi främst att använt oss av de traditionella rättskällorna.
28

 De 

har beaktats i inbördes ordning. Vi har först gått igenom gällande lagstiftning på 

EU- och nationell nivå grundligt. Därefter har vi sökt vidare i förarbeten, praxis 

och även doktrin samt skrivelser, allmänna råd och rekommendationer från olika 

myndigheter. Några av de handledningar och skrivelser från myndigheter vi stött 

på har varit av en mer administrativ natur och vi har inte givit dem så stort 

utrymme. Vi har dock beaktat dem i kapitel 4, där vi redogör för när i processen 

sociala hänsyn ska beaktas, eftersom det till viss del är en administrativ fråga. I 

kapitel 5 som handlar om för- och nackdelar med beaktandet av sociala hänsyn 

kommer vi att studera mer rättspolitiskt material i form av artiklar och diverse 

myndigheters åsikter i remissvar mm. Pga. att ämnet sociala hänsyn är relativt nytt 

så beaktas inte allt för gamla lagar, förarbeten och rättsfall, utan vi har lagt allra 

störst fokus på de nyaste rättskällorna. 

1.5. Disposition 

I denna framställning kommer EU-rätten att behandlas först. Det beror på att den 

nationella rätten bygger på den. Därefter faller det sig naturligt att behandla 

nationell lagstiftning. I det kapitlet kommer även upphandlingsprocessen att 

behandlas, detta för att få bättre förståelse för om när i upphandlingsprocessen 

sociala hänsyn ska beaktas, vilket kommer att beskrivas i kapitel 4. Kapitel 5 

kommer att handla om för- och nackdelarna med beaktandet av sociala hänsyn. 

Detta kapitel kommer innan det avslutande kapitlet (kapitel 6), pga. att det krävs 

kunskap innan det kan diskuteras. Begreppet sociala hänsyn kommer att 

analyseras genom hela framställningen, eftersom det inte finns någon entydig 

definition.  

 

Varje kapitel kommer att börja med en inledning. I den beskrivs kortfattat vad 

kapitlet kommer att behandla och hur detta kopplas till uppsatsens syfte. Sist i 

uppsatsen finns en avslutning med en sammanfattning och egna reflektioner. I det 

kapitlet kommer vi att sammanfatta den lagstiftning som finns på området. Här 

kommer vi även att framföra egna åsikter. Varje kapitel är uppbyggt i kronologisk 

ordning, vilket vi anser passar bäst då det ger en klarhet i utvecklingen av vårt 

ämne. 

                                                
27 Dimitrievski, N, Allmännytta som norm i svensk skatterätt, s. 57. 
28 Se avsnitt 1.3. 
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2. EU-rätt 

2.1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva de regler som är aktuella på EU-nivå 

gällande sociala hänsyn. Detta pga. att Sveriges upphandlingslagstiftning till stor 

del bygger på den. Dessutom var EU före Sverige att uppmärksamma behovet 

sociala hänsyn inom offentlig upphandling. EUF-fördraget och de EU-rättsliga 

principerna tillhör primärrätten, och medlemsländer är därför bundna till dem, 

vilket gör att vi inte kan frångå att beskriva dessa regler kortfattat, detta kommer 

att göras i avsnitt 2.2. Därefter kommer vi att beskriva en historiken kring 

begreppet sociala hänsyn i avsnitt 2.3, upphandlingsdirektiven i avsnitt 2.4, 

förslaget till det nya upphandlingsdirektiv som i dagsläget håller på att skapas i 

avsnitt 2.4.1. EU-kommissionens vägledning beskrivs i avsnitt 2.5  och även en 

beskrivning av CEMR-deklarationen, som är EU:s jämställdhetsdirektiv görs 

också, eftersom det finns en artikel i deklarationen som behandlar sociala hänsyn i 

offentlig upphandling, det skrivs i avsnitt 2.6.  

2.2. EUF-fördraget och de EU-rättsliga principerna 

Genom EU-fördraget och EUF-fördraget regleras oenigheterna mellan de stater 

som valt att delta i unionen. De innehåller både principiella och generella 

bestämmelser om medlemsstaternas och enskildas skyldigheter och rättigheter. 

Senaste ändringen av dem var då Lissabonfördraget trädde ikraft år 2009. 

Medlemmar i EU är bundna att följa fördragens bestämmelser (primärrätten) och 

även de bestämmelser som antagits med stöd av fördragen (sekundärrätten).  

Offentlig upphandling genomsyras av fem grundläggande EU-rättsliga principer. 

De har sitt ursprung i artiklarna om fri rörlighet i EUF-fördraget. De har 

inkorporerats i 1 kap. 9 § LOU. I propositionen ”Ny lagstiftning om offentlig 

upphandling” beskrivs principerna på följande vis
29

: 

 Likabehandlingsprincipen; den innebär att alla leverantörer ska behandlas lika 

och ha så likvärdiga förutsättningar i alla situationer som möjligt. 

 Principen om icke-diskriminering; denna princip innebär att alla anbudsgivare 

ska behandlas lika oavsett nationalitet. Den innebär också att krav på ex. 

ursprung, varumärke, patent mm. inte får ställas om det inte motiveras av det 

som ska köpas. 

 Öppenhetsprincipen; principen om öppenhet (även kallat transparens) innebär 

att upphandlingar ska ske öppet och tydligt. Upphandlingens tillvägagångssätt 

får inte döljas, förfrågningsunderlagen ska vara tydliga. 

 Principen om ömsesidigt erkännande; principen innebär att t.ex. intyg, 

certifikat och examensbevis som utfärdats i en medlemsstat (av en behörig 

myndighet), även ska anses giltig i andra medlemsstater. 

                                                
29 Prop. 2006/07:128, s. 132 och 155. 
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 Proportionalitetsprincipen; den innebär att kraven i ett upphandlingsförfarande 

ska vara proportionerliga med de mål som eftersträvas. Högre krav än 

nödvändigt får därför inte ställas på en leverantör. Finns det flera alternativ 

bör de minst ingripande/belastande alternativet väljas för leverantören. Då 

reglerna i LOU ska tillämpas ska hänsyn tas till EU:s fem grundläggande 

principer. Det är viktigt att en bedömning sker från fall till fall. Vad som anses 

proportionerligt i ett fall behöver inte vara det i en liknande situation.
30

 

 

2.3. EU:s reglering av sociala hänsyn 

2.3.1.  Historik 

Kommissionen uppmuntrade redan 1998 medlemsstaterna att genom offentlig 

upphandling verkställa delar av EU:s arbetsmarknads- eller socialpolitik. 

Offentliga inköp kan vara ett viktigt styrmedel att påverka ekonomiska aktörers 

agerande. Gemenskapens politik har som mål att i offentlig upphandling följa 

principen om bäst valuta för pengarna, det utesluter dock ej att hänsyn tas till 

sociala kriterier.
31

 

Kommissionen pekar bl.a på möjligheten att ställa krav på gällande social 

lagstiftning, då i synnerlighet gemenskapens lagstiftning på området, ska 

tillämpas vid offentlig upphandling exempelvis lagstiftning som härrör från 

International Labour Organization (ILO). 

Kommissionen listar möjligheten att beakta sociala hänsyn eller 

arbetsmarknadspolitiska mål vid offentlig upphandling: 

• Direktivreglerna tillåter myndigheter att utesluta anbudsgivare som brutit mot 

gällande lagstiftning på området samt bestämmelser om främjande av lika 

möjligheter.  

• Det finns även en möjlighet att ställa villkor av social karaktär under 

avtalstiden, men då villkor som inte har någon direkt/indirekt diskriminerande 

effekt på anbudsgivare från andra medlemsstater. Exempel på krav som kan 

ställas är sådana som främjar anställning av kvinnor eller skyddar 

missgynnande kategorier. Villkoren måste anges i meddelandet om offentlig 

upphandling eller i förfrågningsunderlaget.
32

  

I ett tolkningsmeddelande från 2001 görs ett förtydligande av kommissionen, 

syftet med meddelandet är att:  

[…] klargöra i vilken omfattning gällande gemenskapslagstiftning tillåter att sociala hänsyn 

beaktas vid offentlig upphandling. Tanken är att meddelandet därigenom skall göra det 

möjligt att på bästa sätt ta olika sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling och 

därmed bidra till en hållbar utveckling, dvs. till såväl ekonomisk tillväxt som sociala 

framsteg och hänsyn till miljön.33  

                                                
30 Gertéll, P, Nya lagen om offentlig upphandling – en handbok, s. 62f. 
31 KOM (1998) 143 slutlig, 11.03.1998, s. 25ff. 
32 KOM (1998) 143 slutlig, 11.03.1998, s. 25ff. 
33 KOM (2001) 566 slutlig, 15.10.2001, s. 4. 
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Den rättsliga ramen fastslås sedan genom upphandlingsdirektiven 2004/18/EG 

och 2004/17/EG. 

2.3.2. Definitioner av begreppet sociala hänsyn 

I kommissionens tolkningsmeddelande från 2001 finns en definition av begreppet 

sociala hänsyn: 

Begreppet "sociala hänsyn" i detta meddelande bör förstås i mycket vid bemärkelse. Det 
omfattar såväl åtgärder för att trygga de grundläggande rättigheterna, liksom principerna 

om likabehandling och icke-diskriminering (t.ex. jämställdhet mellan könen) som nationell 

lagstiftning samt tillämpliga gemenskapsdirektiv på det sociala området. Begreppet "sociala 

hänsyn" omfattar vidare preferensklausuler (t.ex. för integrering av missgynnade personer 

eller personer som slagits ut från arbetsmarknaden samt positiv särbehandling, särskilt i 

samband med bekämpning av arbetslöshet och social utslagning).34 

Ytterligare en definition ges i EU-kommissionens handledning: 

”SRPP” innefattar upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande 

sociala aspekter: sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överensstämmelse med 
sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration (inbegripet personer med 

funktionshinder), lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet åt alla, beaktande av 

hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av 

företagens sociala ansvar (CSR), samtidigt som principerna i EUF-fördraget och 

upphandlingsdirektiven efterlevs.35 

Ovanstående citat tycker vi beskriver sociala hänsyn på ett bra sätt och det visar 

på att begreppet berör många olika faktorer. I nästa avsnitt behandlas hur sociala 

hänsyn regleras i EU:s upphandlingsdirektiv. 

2.4.  EU:s upphandlingsdirektiv 

De äldre upphandlingsdirektiven
36

 var avsedda att bidra till realiserandet av den 

inre marknaden genom att undanröja hinder för egenföretagares etableringsrätt 

och för den fria rörligheten för varor och tjänster och därmed öppna marknaden 

för konkurrens. Skälen för den gemenskapsrättsliga regleringen av 

upphandlingsförfarandet har från början varit av renodlat ekonomisk natur.
37

 

I dagsläget finns två direktiv som reglerar tilldelningsförfarandena inom den 

offentliga upphandlingens olika sektorer. Det ena gäller för den klassiska sektorn, 

direktiv 2004/18/EG. Detta direktiv är införlivat i svensk lag  genom LOU. Det 

andra gäller för försörjningssektorerna, direktiv 2004/17/EG. Syftet med 

upphandlingsdirektiven, enligt praxis från EU-domstolen, har varit att undanröja 

hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU.
38

 Direktiven verkar 

                                                
34 KOM (2001) 566 slutlig, 15.10.2001, s. 5. 
35 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 7. 
36 De direktiv som bl.a. avses är rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster och rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om 
samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor. 
37 SOU 2006:28, s. 177. 
38 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 29. 
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också för att alla leverantörer inom hela EU ska ha lika möjligheter att vara med 

och tävla om de offentliga kontrakten.
39

 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG, art. 26 läses: 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras under 

förutsättning att de är förenliga med gemenskapsrätten samt att de anges i meddelandet om 
upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Dessa krav får bland annat omfatta sociala 

hänsyn och miljöhänsyn. 

Enligt art. 55 i direktiv 2004/17/EG får upphandlande myndigheter använda 

kriterier som syftar till att tillgodose sociala krav, särskilt för att tillgodose behov 

hos särskilt missgynnade folkgrupper och hos fastställda specifikationer för 

upphandlingen. Dock är ovanstående bestämmelser inte tydliga gällande när i 

upphandlingsprocessen kraven ska införlivas samt hur de ska formuleras. Därför 

är både Sverige och EU i behov av mer distinkta regler kring hur kvalitetskrav ska 

utformas och var någonstans i upphandlingsprocessen de ska införas.
40

  

Direktiven beviljar att medlemsstaterna ändrar lagens lydelse till den nationella 

rätten, dock ska de väsentliga dragen i gemenskapsrätten bevaras. Vid all offentlig 

upphandling finns en skyldighet att följa de grundläggande EU-rättsliga 

principerna. I vilken utsträckning sociala hänsyn kan beaktas och användas i 

upphandlingssammanhang, bestäms av hur gemenskapsrätten tolkas.
41

  

 

I målet Kommissionen mot Nederländerna
42

 gjorde provinsen Noord Holland det 

mesta fel då de skulle upphandla kaffe, te mm. Från ekologiskt jordbruk och 

rättvis handel. Detta ledde till att de dömdes för fördragsbrott. Ahlberg har skrivit 

om domen i en artikel och anger att Noord Holland hänvisade till två 

nederländska märkningar som verkade för rättvisa (Max Havelaar) och ekologisk 

odling (EKO). De hade även använt sig av ett mer allmänt formulerat krav där 

anbudsgivarna skulle uppfylla ”kriterierna för hållbara inköp och företagens 

sociala ansvar”
43

. Domstolen hänvisar till generaladvokaten att detta sociala krav 

”inte är klart, precist och otvetydigt”
44

. Kommissionen menade att de villkor som 

ställts inte var förenliga med EU:s upphandlingsdirektiv. Kommissionen angav att 

de inte utformat kraven på rätt sätt och att de inte varit tillräckligt specifika i sina 

tekniska specifikationer. Domstolen menar att märket ”Max Havelaar” inte kan 

användas som en teknisk specifikation eftersom de endast ska avse varans 

egenskaper, såsom förpackning mm. Max Havelaar grundar sig däremot på bl.a. 

långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören och 

förfinansiering. Trots att det inte uttryckligen anges att sociala hänsyn kan 

användas som tilldelningskriterium, menar domstolen att det inte finns några 

principiella hinder för att inkorporera sociala hänsyn på detta vis. Domstolen 

menar däremot att det är viktigt att myndigheten anger vilka uppgifter 

                                                
39 Ahlberg, K, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig tidskrift 
2012, s. 688. 
40 SOU 2006:28 s. 189. 
41 KKVFS 2010:2  s. 2. 
42 Mål C 368/10, Kommissionen mot Nederländerna. 
43 Ahlberg, K, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig tidskrift 
2012, s. 690. 
44

 Ahlberg, K, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig tidskrift 
2012, s. 693. 
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anbudsgivarna behöver lämna in och hur de ställda sociala kriterierna bidrar till 

myndighetens syften. Vidare anger domstolen att om en medlemsstat vill lägga 

sina skattepengar på varor från rättvis handel, trots högre kostnader, så är det 

statens ensak.  

Ahlberg skriver att sammanfattningsvis illustrerar domen att möjligheten att 

integrera sociala hänsyn i offentlig upphandling ofta är större än vad som antas, 

men att det gäller att utforma villkor och kriterier på rätt sätt, så att de fem EU-

rättsliga principerna inte förbises.
45

 

Kommissionen motsatte sig att ha med ”sociala kriterier” i artikeln om 

tilldelningsgrunder i förhandlingen om upphandlingsdirektiven. De fick dock 

tillslut acceptera att införa att sociala hänsyn kan beaktas i preambeln till 

upphandlingsdirektiven. Trots att kommissionen valt att restriktivt tolka sociala 

hänsyn, på så vis att de ska gälla endast de uppräknade missgynnade folkgrupper 

som anges, menar EU-domstolen att preambeln inte innehåller någon uttömmande 

uppräkning av begreppet.
46

 I preambeln läses följande: 

Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är förenliga med detta direktiv om de inte är 

direkt eller indirekt diskriminerande och om de anges i meddelandet om upphandling eller i 

förfrågningsunderlaget. Villkoren kan till exempel syfta till att främja yrkesutbildning på 

arbetsplatsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet eller skydda miljön. Som exempel kan nämnas 
skyldighet att i samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller 

att genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar, att följa bestämmelserna i 

grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organization) om dessa inte har 

införlivats med den nationella lagstiftningen eller att anställa ett större antal personer med 

funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen.47  

I upphandlingsdirektiven anges uttryckligen att ILO:s s.k. kärnkonventioner kan 

beaktas i offentliga upphandlingar i form av villkor för fullgörande av 

kontraktet.
48

 FN:s fackorgan, ILO utarbetar konventioner för sysselsättnings- och 

arbetslivsfrågor. Kärnkonventionerna har en särställning jämfört med andra 

konventioner, varje medlemsstat är skyldig att främja grundläggande rättigheter 

och principer i arbetslivet, det gäller även för de medlemsstater som inte ratificerat 

kärnkonventionerna.
49

  

2.4.1. Kommissionens förslag till nya upphandlingsdirektiv 

Kommissionen behandlar nu ett förslag om nya upphandlingsdirektiv. Syftet med 

förslaget är dels att öka effektiviteten i offentliga utgifter och dels att 

upphandlarna ska få större möjlighet att använda offentlig upphandling till stöd 

för de samhälleliga mål som finns. Kommissionen anger att en förenkling av de 

nuvarande upphandlingsreglerna kommer ske. De föreslår att det ska gå att 

                                                
45 Ahlberg, K, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig tidskrift 
2012, s. 688-695. 
46

 
46

 Ahlberg, K, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt, Europarättslig 
tidskrift 2012, s. 694. 
47 Direktiv 2004/18/EG, beaktandestats 33 respektive direktiv 2004/17/EG, beaktandesats 44. 
48 Se beaktandesats 34 i direktiv 2004/18/EG och beaktandesats 45 i direktivet 2004/17/EG. 
49 SOU 2011:73, s. 209. 
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utesluta leverantörer som bryter mot de EU-rättsliga krav som bl.a. finns på det 

sociala området.
50

  

För att integrera sociala hänsyn i offentlig upphandling kan upphandlande 

myndigheter tillåtas ta med sociala krav i tilldelningskriterierna.
51

 Detta gäller då 

upphandlingsformen ekonomiskt mest fördelaktiga
52

 används. Kraven ska då avse 

arbetsvillkoren för de personer som direkt deltar i produktionsprocessen eller i 

tillhandahållandet av den berörda tjänsten. Faktorer som ska beröras av kraven är 

hälsoskydd, främjandet av social integration för missgynnande av personer i 

utsatta grupper (bland de som fått i uppdrag att fullgöra kontraktet), exempelvis 

personer med funktionshinder. Tilldelningskriterierna som omfattar sådana 

egenskaper bör begränsas till egenskaper som har direkta konsekvenser för 

personalen och deras arbetsmiljö. Kraven bör tillämpas i enighet med direktiv 

96/71/EG och bör därmed inte (direkt eller indirekt) diskriminera ekonomiska 

aktörer (som är avtalsparter) från medlemsstater eller tredje länder.
53

 Det är ännu 

för tidigt att säga vad detta förslag kommer att leda till, men det kommer troligtvis 

antas sommaren 2013.
54

  

2.5.  Sociala hänsyn i kommissionens handledning 

EU:s PROGRESS-program om sysselsättning och social solidaritet syftar till att 

stärka EU:s stöd till medlemsstaternas åtaganden och insatser för att skapa fler 

och bättre arbetstillfällen och bygga ett samhälle som präglas av ökad 

sammanhållning.
55

 Som en del i programmet arbetade kommissionen fram en 

handledning för socialt ansvarsfull upphandling (SRPP). Dess två huvudsyften är: 

(a) att öka de upphandlande myndigheternas medvetenhet om de potentiella fördelarna med 

SRPP och (b) att rent praktiskt förklara de möjligheter som finns i EU:s regelverk och som 

gör att offentliga myndigheter kan beakta sociala hänsyn i sina offentliga upphandlingar 

och inte bara fokusera på priset utan också på den bästa valutan för pengarna.56 

SRPP handlar enligt EU-kommissionen om att föregå med gott exempel, vilket 

påverkar marknaden. Myndigheterna ger företagen på detta sett tydliga incitament 

att skapa en socialt ansvarsfull företagsledning. Genom att upphandla på ett 

klokare sätt kan myndigheter verka för bl.a. fler arbetstillfällen, anständigt arbete, 

social integration, tillgänglighet och utöver detta även söka uppnå en mer 

omfattande efterlevnad av sociala standarder. Kommissionen varken förbjuder 

eller är negativt inställda till att sociala hänsyn beaktas i offentliga 

upphandlingar.
57

 I handledningen går kommissionen t.o.m. så långt att de anser att 

alla myndigheter bör upphandla på ett socialt ansvarsfullt vis.  

I princip borde det vara ganska enkelt för alla offentliga myndigheter att ta det politiska 

beslutet att bedriva socialt ansvarsfulla upphandlingar. De bör i allra högsta grad 

                                                
50 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 31. 
51 Se avsnitt 3.2.1. 
52 Se avsnitt 3.2.1. 
53 KOM (2011) 896 slutlig 20.12.2011 punkt 41. 
54 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 30. 
55 EU- kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 1. 
56 EU- kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling ,s. 5. 
57 EU- kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 5. 
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uppmuntras att göra detta, eftersom det inte bara gynnar samhället utan också den 

upphandlande myndigheten i form av en förbättrad offentlig image.58 

Kommissionen listar vilken social hänsyn som kan främjas och skulle kunna vara 

relevant för upphandling. Dessa exempel följer även upphandlingsdirektiven och 

de grundläggande principerna. De ser ut på följande vis
59

: 

• Möjlighet till anställning, exempelvis verka för sysselsättning bland 

ungdomar, jämn könsfördelning, anställning för personer med 

funktionshinder, anställning för långtidsarbetslösa personer  

• Anständigt arbete, dvs. människors rätt till sysselsättning under 

omständigheter som kännetecknas av frihet, jämlikhet, säkerhet och värdighet. 

Jämställdhet och icke-diskriminering är övergripande frågor. ILO:s åtta 

kärnkonventioner ligger som rättsliggrund till regelverket. 

• Sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, t.ex. överensstämmelse med 

nationella lagar och kollektivavtal som följer EU:s lagstiftning, principen om 

likabehandling av kvinnor och män, lika lön för lika arbete, främja 

jämställdhet, bekämpning av diskriminering 

• Social integration, stöds genom att främja den sociala ekonomins 

organisationer genom exempelvis att företag som ägs av eller anställer 

personer från minoritetsgrupper får jämlik tillgång till offentlig upphandling 

och underlätta med stödåtgärder för anställning av personer med 

funktionshinder. 

• Tillgänglighet och design för alla genom att t.ex. främja tvingande 

bestämmelser i de tekniska specifikationerna så att det köps varor och tjänster 

(ex allmänna transportmedel) som är tillgängliga för personer med 

funktionshinder. 

• Företagens sociala ansvar (CSR), en strävan att öka företagens frivilliga 

åtaganden utöver vad lagen kräver för att uppnå sociala mål i sin dagliga 

verksamhet. 

• Mänskliga rättigheter ska respekteras och kränkningar av dem ska bekämpas 

• Små och medelstora företag främjas genom att minska den ekonomiska 

bördan så att de kan delta i SRPP-aktiviteter och ha större tillgång till 

offentliga upphandlingar. Det kan ske genom att exempelvis ge tillräckligt 

med tid för att förbereda anbud. 

Ovanstående exempel på sociala hänsyn anser vi är bra då de är genomtänkta och 

inte strider mot upphandlingsdirektiven. Det är tydliga riktlinjer för upphandlande 

myndigheter att inspireras av och därmed ställa krav som verkar för de listade 

faktorerna. 

                                                
58 EU- kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 15. 
59 EU- kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 7ff. 
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2.6. Sociala hänsyn med jämställdhet i fokus 

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är det europeiska 

kommun- och regionsförbundets samarbetsorganisation. Styrelserna för Sveriges 

Kommunförbund och Landstingsförbundet beslutade sig år 2006 att ställa sig 

bakom CEMR:s jämställdhetsdeklaration. Deklarationen uppmanar Europas 

regioner och kommuner att använda sina befogenheter och partnerskap för att 

uppnå jämställdhet
60

 för sina invånare mellan kvinnor och män, på lokal och 

regional nivå. Denna jämställdhetsdeklaration framställdes av CEMR:s 

kvinnogrupp. Genom att underteckna deklarationen, vilket styrelsemedlemmarna 

rekommenderar, förbinder de sig att politiskt verka för dess genomförande.
61

 

Varje undertecknare förbinder sig att upprätta en handlingsplan för jämställdhet 

vilken ska ange prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas 

respektive ändamål. Utöver detta förbinder sig undertecknaren att samarbeta med 

alla institutioner och organisationer inom kommunen eller regionen.
62

  

Deklarationen är uppdelad i tre delar, del I ”principer”, del II ”genomförande av 

deklarationen och åtaganden enligt denna” och del III ”demokratiskt ansvar”. I del 

III finner man bl.a. art. 12, ”Upphandling av varor och tjänster”, den behandlar 

kommunen/regionens (undertecknarens) medvetenhet att främja jämställdhet i 

samband med upphandling. Det är särskilt viktigt att inse sitt ansvar som 

undertecknare, när en tjänst ska läggas ut till allmänheten, som undertecknaren 

enligt lag är ansvarig för. Rättssubjektet som undertecknar kontraktet har samma 

ansvar som undertecknaren själv skulle haft vid ett tillhandahållande av tjänsten, 

att säkerställa eller främja jämställdhet. Slutligen behandlar art. 12 de åtgärder 

som undertecknaren förbinder sig att genomföra bl.a. att för varje viktigare 

kontrakt beakta jämställdhetsaspekter och lagens möjligheter att främja 

jämställdhet, utnyttja de befogenheter om sociala hänsyn som ges genom EU:s 

upphandlingslagstiftning och att de som arbetar med upphandling görs medvetna 

om jämställdhetsdimensionen i sitt arbete exempelvis genom utbildning.
63

  

2009 utvecklade CEMR indikatorer till vissa av artiklarna i deklarationen för att 

stödja regionala och lokala myndigheter att övervaka och följa upp sin 

handlingsplan. För art. 12 gavs följande indikatorer. 

• Hur många stora kontrakt undertecknades det senaste året vars specifikationer 

innehåller bestämmelser som beaktar genusperspektivet? 

 

                                                
60 Sociala hänsyn omfattar bl.a. jämställdhet mellan könen, se citat i avsnitt 2.3.2. 
61SKL, Handledning för att genomföra CEMR:s deklaration för jämställdhet – på lokal och regional nivå, s. 
5-11. 
62CEMR ”Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå”, 
s. 3. 
63 CEMR ”Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal 
nivå”, s. 19. 
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• Ger undertecknaren utbildning i genusvetenskap för personalen som ansvarar 

för anbudsförfarandet i offentlig upphandling? Om så är fallet, hur många får 

en sådan utbildning?
64

 

Ovanstående punkter bör beaktas innan art. 12 ska tillämpas. Det ger en 

uppfattning om hur krav enligt artikeln skulle kunna följas upp. 

2.7. Sammanfattning 

I dagsläget finns två direktiv som reglerar tilldelningsförfarandena inom den 

offentliga upphandlingens olika sektorer. Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/18/EG, art. 26 anger ”En upphandlande myndighet får ställa särskilda krav” 

och enligt art. 55 i direktiv 2004/17/EG får upphandlande myndigheter använda 

kriterier som syftar till att tillgodose sociala krav, i första hand för att tillgodose 

behov hos särskilt missgynnade folkgrupper. Ovanstående bestämmelser är inte 

tydliga gällande när i upphandlingsprocessen kraven ska införlivas samt hur de 

ska formuleras.
65

 

Kommissionen menar att begreppet ”sociala hänsyn” bör förstås i vid bemärkelse 

och omfattar: 

 Åtgärder för att trygga de grundläggande rättigheterna 

 Principerna om likabehandling och icke-diskriminering 

 Nationell lagstiftning  

 Tillämpliga gemenskapsdirektiv på det sociala området 

 Integrering av missgynnade personer  

 Personer som slagits ut från arbetsmarknaden  

 Positiv särbehandling, särskilt då bekämpning av arbetslöshet social 

utslagning 

Ytterligare en definition finns i kommissionens handledning, där definieras 

sociala aspekter som:  

[...] sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överensstämmelse med sociala rättigheter 

och arbetstagares rättigheter, social integration (inbegripet personer med funktionshinder), 

lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet åt alla, beaktande av 

hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av 
företagens sociala ansvar (CSR), samtidigt som principerna i EUF-fördraget och 

upphandlingsdirektiven efterlevs.66 

I preambeln till upphandlingsdirektiven ges en möjlighet att ställa sociala krav, 

där anges bl.a. uttryckligen att ILO:s s.k. kärnkonventioner, för sysselsättnings- 

och arbetslivsfrågor, kan beaktas i offentlig upphandling i form av villkor för 

fullgörande av kontrakt. 

                                                
64 Observatory, European charter for equality of women and men in local life, Evaluation, art 12, besökt 
2013-04-15. 
65 Se avsnitt 2.4. 
66 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 7. 
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I dagsläget behandlar kommissionen ett förslag om nya upphandlingsdirektiv. 

Syftet med förslaget är dels att öka effektiviteten i offentliga utgifter och dels att 

upphandlarna ska få större möjlighet att använda offentlig upphandling till stöd 

för de samhälleliga mål som finns. Som det ser ut nu kommer sociala hänsyn att ta 

mer plats och kommissionen har bl.a. föreslagit att det ska vara möjligt för 

myndigheter att utesluta leverantörer som bryter mot EU-rättsliga krav på det 

sociala området. Sociala krav som tas med i tilldelningskriterierna ska omfatta 

faktorer som hälsoskydd, främjandet av social integration, bl.a. för personer med 

funktionshinder, och även arbetsvillkoren för de som direkt/indirekt deltar i 

genomförandet av kontraktet.
67

 

Kommissionens framarbetade handledning för socialt ansvarsfull upphandling 

(SRPP) har två huvudsyften. Dels att öka upphandlande myndigheters 

medvetenhet om SRPP och dels att förklara för myndigheterna att de kan beakta 

sociala hänsyn i upphandlingar och på så sätt fokusera på bäst valuta för pengarna. 

SRPP handlar enligt EU-kommissionen om att föregå med gott exempel, vilket 

påverkar marknaden. Myndigheterna ger företagen på detta sett tydliga incitament 

att skapa en socialt ansvarsfull företagsledning. Kommissionen varken förbjuder 

eller är negativt inställda till att sociala hänsyn beaktas i offentliga upphandlingar. 

Exempel på sociala hänsyn som kommissionen listar och som skulle kunna vara 

relevant för upphandling: möjlighet till anställning, social integration och 

mänskliga rättigheter.
68

  

Art. 12 i CEMR–deklarationen behandlar kommunen/regionens medvetenhet att 

främja jämställdhet i samband med upphandling de förbinder sig även att för varje 

viktigare kontrakt beakta jämställdhetsaspekter och lagens möjligheter att främja 

jämställdhet Samt utnyttja de befogenheter om sociala hänsyn som ges genom 

EU:s upphandlingslagstiftning och att de som arbetar med upphandling 

medvetandegörs om jämställdhetsdimensionen i sitt arbete exempelvis genom 

utbildning
69

. 

 

 

 

 

                                                
67 Se avsnitt 2.4.1 
68 Se avsnitt 2.5. 
69 Se avsnitt 2.6 
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3. Nationell rätt  

3.1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva de nationella regler som behandlar offentlig 

upphandling. För att öka förståelsen av upphandlingslagstiftningen kommer vi i 

avsnitt 3.2 att ge en kortfattad beskrivning av viktiga begrepp gällande offentlig 

upphandling samt även göra en översiktlig beskrivning av upphandlingsprocessen 

i avsnitt 3.3. Med bakgrund av detta kommer det underlätta för läsaren att förstå 

kapitel 4, där frågan om när i upphandlingsprocessen sociala hänsyn bör beaktas 

besvaras. En beskrivning av vad som menas med särskilda kontraktsvillkor görs i 

avsnitt 3.4, avsnittet behandlar EU-rätt för att bättre förklara kommande avsnitt 

som är mer specifikt för nationell lagstiftning. Detta pga. att en förståelse om vad 

särskilda kontraktsvillkor innebär behövs för att kunna redogöra för regleringen 

av detta i LOU. För att öka förståelsen av begreppet sociala hänsyn analyseras 6 

kap. 13 § LOU som är den första bestämmelsen som gjorde det möjligt för 

upphandlande myndigheter att ställa sociala krav som s.k. särskilda 

kontraktsvillkor i avsnitt 3.4.1. 1 kap. 9 a § LOU kommer också att analyseras, det 

är den bestämmelse som inkorporerats från EU:s upphandlingsdirektiv och den 

berör sociala hänsyn, detta görs i avsnitt 3.5. Utöver det finns den en förordning 

gällande antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt som också, i avsnitt 

3.6, kommer att beskrivas. Upphandlingsutredningen har bedrivet ett stort och 

betydelsefullt arbete bl.a. gällande sociala hänsyn i offentlig upphandling och det 

kommer vi att beskriva ingående i avsnitt 3.7.  

3.2. Viktiga principer och begrepp i upphandlingsprocessen 

3.2.1. Lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga? 

En upphandling utvärderas enligt två principer vid val av anbud, varav lägsta pris 

är den ena och ekonomiskt mest fördelaktiga är den andra. Då principen lägsta pris 

tillämpas, vinner den/de leverantörer som uppfyllt de krav som ställts och har det 

lägsta priset. Det kan vara värt att poängtera att kvalitén ändå är högst 

betydelsefull, den uppnås genom att rätt skallkrav
70

 ställs i upphandlingen. Om 

det är så att den upphandlande myndigheten har ett behov av att väga in fler 

kriterier än just det lägsta priset, är valet av ekonomiskt mest fördelaktiga den 

princip som är lämpligast. Då ska kvalitetshänsyn vägas mot pris vid 

bedömningen av vilken leverantör som bäst kan tillgodose myndighetens behov.
71

 

Kriterierna för tilldelningen (tilldelningskriterierna) måste inte ge en ekonomisk 

fördel för den upphandlande myndigheten, utan ska återge vad den upphandlande 

myndigheten vill uppnå.
72

 

                                                
70 Se avsnitt 3.2.2. 
71 Gertéll, P. Nya Lagen om Offentlig Upphandling – en handbok, s. 103. 
72 SKL, Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV s. 13. 
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3.2.2. Skallkrav eller börkrav? 

Kvalificeringskrav innebär krav på leverantörens kapacitet att genomföra sin 

uppgift enligt avtalet. Viktigt att understryka är att sådana krav inte rör varan eller 

tjänsten som sådan, utan krav på leverantörens kapacitet. Kraven kan besvaras 

med ett ja eller ett nej. Skulle det vara så att något krav inte uppfylls ska anbudet 

förkastas.
73

 Av förfrågningsunderlaget ska det framgå vilken utvärderingsmetod 

som ska stå till grund (lägst pris/ekonomiskt mest fördelaktiga).
74

 Det finns två 

olika typer av krav, skallkrav och börkrav. Begreppen återfinns inte i lagtext eller 

i några direktiv. De är två svenska begrepp som blivit inarbetade.
75

 Skallkraven är 

obligatoriska och ovillkorliga. Uppfyller inte en anbudsgivare samtliga skallkrav 

kommer den att avfärdas. Det är med andra ord av vikt att kraven som är ställda är 

relevanta.
76

 Det är till fördel för samtliga parter om skallkraven är tydligt 

markerade, så de inte missas. En bra idé kan vara att ha en checklista så att 

anbudsgivaren enkelt kan fylla i om den uppfyller dem eller inte. Viktigt för 

upphandlaren är att se till att skallkraven inte strider mot någon av de EU-rättsliga 

principerna som vi beskrivit ovan. Uppfyller inte anbudsgivaren alla skallkrav 

förkastas anbudet (om kraven är ställda på ett korrekt sätt).
77

  

Används metoden det ekonomiskt mest fördelaktiga, ställs utöver skallkraven 

även börkrav (utvärderingskrav). Anbudsgivaren får utifrån de börkrav de 

uppfyller ett antal poäng. Poängen beror på hur omfattande börkravet är. Det är 

viktigt att i förfrågningsunderlaget beskriva vilken betydelse varje börkrav har för 

utvärderingen.
78

  

3.3. Upphandlingsprocessen enligt LOU  

Upphandlingsförfarandet kan illustreras genom bilden nedan
79

: 

 

 
Då en offentlig upphandling ska genomföras inleds en förstudiefas, då behöver en 

s.k. behovsanalys först göras. Då ska den upphandlande myndigheten se över 

vilket behov som finns av det som ska upphandlas. Därefter börjar planeringen för 

hur upphandlingen ska genomföras, och en beräkning av kontraktets totala värde 

                                                
73 Gertéll, P, Nya lagen om offentlig upphandling – en handbok, s. 62f. 
74 SKL, Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV s. 13. 
75 Ulfsdotter Forssell, A, "Skallkrav är ett svenskt begrepp", Upphandling 24, 2010-02-12 
76 SKL, Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV s. 13. 
77 SKL, Checklista förfrågningsunderlag enligt LOU, 2010-06-18. 
78 SKL, Upphandling för jämställdhet. Jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV s. 13. 
79 KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 10. 
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görs. Det värdet som beräknas ska sedan jämföras med de s.k. tröskelvärdena, 

vilket sedan är avgörande för vilken typ av upphandling som blir aktuell. Viktigt 

att notera är att upphandlingen inte får delas upp för att uppnå ett lägre värde än 

ett visst tröskelvärde.
80

 Bilden nedan
81

 illustrerar de tröskelvärden som gäller för 

respektive upphandlingsform.
82

 

 
 

Nästa steg i upphandlingsförfarandet är att skapa ett förfrågningsunderlag. I det 

ska föremålet för upphandlingen anges tydligt. Ju tydligare och mer specificerat 

det är, desto lättare är det för leverantörerna att utforma anbud, samt att det även 

underlättar för myndigheten att skapa kontrakt och att sedan utvärdera anbuden. I 

förfrågningsunderlaget ska kvalificeringskrav ställas. Här finns det rum för både 

bör- och skallkrav. Myndigheten får här ställa krav på både miljöhänsyn och 

sociala hänsyn. 

Enligt 7 kap. 1 § LOU är en upphandlande myndighet skyldig att annonsera 

upphandlingen. Det finns en rad undantag till bestämmelsen. En upphandlande 

myndighet behöver inte annonsera upphandlingen om det inte lämnats några 

anbudssökningar alls, om inte något av anbuden är lämpliga, om det råder 

synnerlig brådska och det är omöjligt att hålla tidsfristerna med föregående 

annonsering, samt en rad andra specifika skäl. Situationer då undantagen till 

                                                
80 KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 10f. 
81A-tjänster omfattar t.ex. reklamtjänster, tjänster avseende fastighetsförvaltning, organisationskonsulttjänster 
och olika transporter till exempel flygtransporter mm. B-tjänster omfattar t.ex. juridiska tjänster och hälso- 
och sjukvårdtjänster, se vidare bilaga 2 och 3 i LOU, samt KKV, A- och B-tjänster, besökt 2013-05-04. 
82 KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 11, Tjänster delas in i A- och B-tjänster. A-tjänster är 
exempelvis konsulttjänster, olika transporter, reklamtjänster mm. B-tjänster är t.ex. hälso- och 
sjukvårdstjänster och juridiska tjänster. Rör det sig om en B-tjänst ska 15 kap. LOU tillämpas. 
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annonseringsskyldigheten är dock ovanliga.
83

  Däremot behöver inte annonsering 

ske i s.k. direktupphandlingar
84

.  

Tidsfristerna för att komma in med anbudssökningar regleras i 8 kap. LOU. De 

varierar mellan olika upphandlingsförfaranden, men är mellan 20 och 50 dagar. 

Annonseras upphandlingen elektroniskt kan tidsfristen förkortas med sju dagar, 

enligt 8 kap. 5-6 §§ LOU.  

I 9 kap. LOU regleras kommunikation mellan myndighet och leverantörer. Enligt 

1 § ska anbudssökningar och anbud lämnas skriftligen, men kan i vissa fall även 

lämnas över telefon. Övrig kommunikation mellan parterna är inte reglerad, utan 

de får fritt välja mellan sätt att utbyta information. 

En leverantör får uteslutas enligt 10 kap. LOU. Grunderna finns i 1 § och reglerar 

arr om leverantören (fysisk eller juridisk person) gjort sig skyldig till diverse 

brott
85

, ska myndigheten utesluta denne. Enligt 2 § får en leverantör även uteslutas 

om den är i konkurs, tvångsförvaltning mm. Därefter kontrolleras kvarstående 

leverantörers lämplighet enligt 11 kap. LOU. Förfrågningsunderlaget ska beaktas 

och anses en leverantör kvalificerad innebär det att den uppfyllt alla skallkrav 

(samt även uppfyllt börkrav).  

Efter att ovanstående processer genomgåtts är det dags för tilldelning av kontrakt. 

Den upphandlande myndigheten ska enligt 12 kap. 1 § LOU anta det anbud som 

är ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som innehåller det lägsta priset.
86

 

Det är inte tillåtet för myndigheten att anta det anbud som inte uppfyller kraven 

enligt förfrågningsunderlaget. När en leverantör utsetts till att vara den mest 

lämpade ska samtliga anbudssökandena och anbudsgivarna informeras snarast av 

myndigheten, det regleras i 9 kap. 9 § och 15 kap. 19 § LOU och kallas 

tilldelningsbeslut. Anbud och anbudssökningar omfattas av s.k. absolut sekretess 

fram till tilldelningsbeslutet. Efter tilldelningsbeslutet skapas en s.k. avtalsspärr 

på 10 dagar och myndigheten får inte under denna period ingå avtal (16 kap. 1 § 1 

st. LOU). Detta beror på att det ska finnas möjlighet att överklaga myndighetens 

beslut.
87

 En överprövning sker enligt 16 kap. 4-6 §§ LOU, förutsättningarna är att 

den upphandlande myndigheten brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 

9 § LOU och att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada på grund av 

överträdelsen. 

Tiden för upphandlingsprocessen kan variera beroende på valet av 

upphandlingsform.  En genomsnittlig upphandling tar 2-3 månader. En större 

upphandling kan dock ta upp till 1 år.
88

 

                                                
83 KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 10ff. 
84 Vid direktupphandlingar behöver anbud inte ha någon speciell form, de kan vara muntliga, Gertéll, P, Nya 
lagen om offentlig upphandling, s. 157. 
85 Exempelvis bedrägeri eller korruption. 
86 Se avsnitt 3.2.1. 
87 KKV, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 16ff. 
88 Ekerö kommun, Upphandling och inköp, Frågor och svar 
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3.4. Bakgrund till särskilda kontraktsvillkor 

I detta avsnitt beskrivs kommissionens angivelser om vad särskilda 

kontraktsvillkor innebär. Trots att detta inte är någon nationell rätt så är det 

nödvändigt för att kunna redogöra för bestämmelsen i 6 kap. 13 § LOU i nästa 

avsnitt och kommer därför att beskrivas i kapitlet om nationell rätt. Skillnaden på 

detta avsnitt och kommande avsnitt som berör särskilda kontraktsvillkor i LOU är 

att detta avsnitt beskriver bakgrunden till särskilda kontraktsvillkor, undertiden 

nästa avsnitt behandlar särskilda kontraktsvillkor i LOU. 

I kommissionens tolkningsmeddelande från 2001 framgår det att ”Den 

upphandlande myndigheten har en lång rad möjligheter att fastställa 

kontraktsvillkor av social karaktär”
89

, därefter listas exempel på ”särskilt 

tillkommande utförarvillkor som den upphandlande myndigheten får kräva av 

uppdragstagaren”.
90

 Exemplen är: 

• Krav på att denne i samband med kontraktets utförande skall anställa 

arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordna utbildning för arbetslösa 

eller ungdomar. 

• Krav på att denne vid kontraktets utförande skall vidta åtgärder för att främja 

jämställdhet mellan könen eller mångfald i fråga om ras och etniskt ursprung. 

• Krav på att denne vid kontraktets utförande följer bestämmelserna i ILO:s 

grundläggande konventioner i det fall dessa inte redan har genomförts i den 

nationella lagstiftningen. 

• Krav på att denne för utförandet av kontraktet anställer ett större antal 

personer med funktionshinder än vad som krävs enligt den nationella 

lagstiftningen i den medlemsstat där kontraktet fullgörs eller i 

uppdragstagarens medlemsstat.
91

 

Kommissionen påpekar att det förefaller svårare att tillämpa kontraktsvillkor som 

rör utförandet av varuupphandlingskontrakt. Däremot i upphandlingar som rör 

tjänster, bygg- eller anläggningsarbeten har den upphandlande myndigheten störst 

möjlighet att ta sociala hänsyn i kontraktsbestämmelserna, detta pga. av att det går 

att ställa krav på hur uppdraget ska utföras.
92

 Klausuler vilka innebär krav på 

ändring av policyn, strukturen eller organisationen inom företag som är etablerade 

i en annan medlemsstat kan vara diskriminerande eller förorsaka grundlösa 

handelshinder.
93

 

Offentliga upphandlingskontrakt måste följa alla tillämpliga föreskrivna regler, 

även föreskrifter om hälsa och sociala förhållanden. Vill den upphandlande 

myndigheten därutöver att leverantören ska uppfylla ytterligare sociala mål som 

inte har samband med de tekniska specifikationerna, urvalskriterierna eller 

                                                
89 KOM (2001) 566 slutlig. Bryssel den 15.10.2001, s. 18. 
90 KOM (2001) 566 slutlig. Bryssel den 15.10.2001, s. 18. 
91 KOM (2001) 566 slutlig. Bryssel den 15.10.2001, s. 18. 
92 EU- kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 45. 
93 KOM (2001) 566 slutlig. Bryssel den 15.10.2001, s. 18. 
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tilldelningskriterierna, kan bestämmelser om fullgörande av kontrakt användas. 

Sociala hänsyn får ingå under förutsättning att de: 

• är kopplade till fullgörandet av kontraktet, dvs. kontraktsbestämmelserna 

måste vara kopplade till de uppgifter som är nödvändiga för de 

varor/tjänster/byggnader som läggs ut på anbud. Det anses inte vara kopplat 

om exempelvis myndigheten kräver att leverantören för att fullgöra 

byggentreprenaden ska anställa en viss andel personal med 

funktionsnedsättning eller att leverantören ska bidra ekonomiskt till att bygga 

ett center för personer med funktionsnedsättning   

• anges i meddelandet om upphandling, detta för att anbudsgivarna måste ha 

möjligheten att kunna räkna in sina skyldigheter i priset för sitt anbud. 

• de är förenliga med EU-rätten bland annat den sociala lagstiftningen och EU:s 

grundläggande principer. Kontraktsbestämmelserna får inte leda till att 

leverantörer från andra länder behandlas ojämlikt. 

Anbudsgivaren måste acceptera de bestämmelser om fullgörande av kontrakt som 

myndigheten ställt, accepterar anbudsgivaren inte villkoren kan den uteslutas. 

Kontraktsbestämmelserna behöver inte vara uppfyllda när anbudet lämnas, det är 

tillräckligt att anbudsgivaren i samband med inlämning av anbud åtar sig att 

uppfylla villkoren vid eventuell tilldelning av kontrakt.
94

 Kommissionen menar att 

särskilda kontraktsvillkor är det mest lämpliga sättet att inkorporera sociala 

hänsyn kopplade till anställnings- och arbetsvillkor.
95

 

3.4.1. Särskilda kontraktsvillkor enligt LOU – 6 kap. 13 § LOU 

LOU anpassades efter EU:s upphandlingsdirektiv
96

 och det klarlades att det enligt 

6 kap. 13 § LOU skulle finnas möjlighet att beakta sociala hänsyn. Bestämmelsen 

lyder:  

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för 

hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa villkor ska anges i annonsen om upphandling eller i 

förfrågningsunderlaget.  

Anledningen till att regeln infördes var att förtydliga just möjligheten att ställa 

sådana krav (sociala och arbetsmarknadspolitiska) vid offentlig upphandling. 

Särskilda villkor är tillåtet förutsatt att de inte är diskriminerande i förhållande till 

anbudsgivare i andra medlemsländer och att villkoren tydligt angetts i 

annonseringen om upphandlingen. Regeringen finner det särskilt angeläget att de 

upphandlande myndigheterna utnyttjar möjligheten att genom särskilda 

kontraktsvillkor använda sig av antidiskrimineringsklausuler i 

upphandlingskontrakt. Klausulerna kan innebära olika åtaganden för 

leverantörerna det kan exempelvis avse en upprättad jämställdhetsplan på 

arbetsplatsen eller åtaganden att följa gällande antidiskrimineringslagstiftning. Det 

                                                
94 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 43ff.  
95 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 44. 
96 Direktiv 2004/17 /EG & 2004/17/EG, se även Europeiska socialfondens temagrupp – tema likabehandling, 
Upphandling eller nerköp?, s. 20. 
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kan också gälla att etnisk mångfald ska gälla på arbetsplatsen eller upprättandet av 

en antidiskrimineringspolicy. Därför föreslår regeringen att bestämmelserna i 

LOU tydliggörs att särskilda kontraktsvillkor får ställas.
97

 

Regeringen anser att vid användande av antidiskrimineringsklausuler eller andra 

särskilda villkor i upphandlingskontrakt bör den upphandlande myndigheten 

kontrollera efterlevnaden av villkoret. Myndigheten bör även överväga vilka 

sanktioner som skall knytas till villkoret för den händelse leverantören inte följer 

villkoret, såsom ett i kontraktet förutbestämt vite eller hävning.
98

  

Det rör sig inte om krav på leverantören eller som är utvärderingskriterier, utan 

det är fråga om särskilda därutöver tillkommande kontraktsvillkor. I förhandlad 

upphandling utan föregående annonsering ska villkoren anges i 

förfrågningsunderlaget. Uppställs ett sådant krav i annonsen, kan den 

upphandlande myndigheten ställa som krav att anbudsgivarna i anbuden styrker 

att de godtar villkoret. Det blir förpliktelser som anbudsgivaren måste acceptera. 

Får den upphandlande myndigheten in anbud där anbudsgivaren inte accepterat 

villkoret, ska det inte antas.
99

  

De särskilda kontraktsvillkoren ska vara förenliga med de grundläggande EU-

rättsliga principerna. Paragrafen anger att det ska vara villkor för hur ett kontrakt 

ska fullgöras, vilket får tolkas som att det måste finnas en koppling till föremålet 

för upphandlingen, villkoren kan sannolikt endast avse den del av leverantörens 

verksamhet som omfattas av det som upphandlas. Det ska med andra ord vara 

proportionerligt i förhållande till kontraktet i övrigt.
100

 

När är då särskilda kontraktsvillkor tillämpliga? I förarbetena anges att det är 

naturligt begränsat till köp av tjänster och bygg- och anläggningsarbeten och då 

med hänsyn till att det är fråga om särskilda villkor för uppdragets utförande. Att 

uppställa klausuler, vid varuupphandlingar, som tar hänsyn till sociala krav som 

påverkar organisationen eller en policy för en anbudsgivare från en annan 

medlemsstat, kan medföra oberättigade handelshinder eller vara diskriminerande.
 

101
  Enligt 2 kap. 18 § LOU anges dock i lagtexten att särskilda villkor ska vara 

tillämpliga på varuupphandlingar då det är fråga om blandade kontrakt, 

exempelvis både tjänst och varuupphandling.  

Möjligheten att använda särskilda kontraktsvillkor, om exempelvis arbetsmiljö, 

vid varuupphandling gäller främst där varan ännu inte har tillverkats dvs. om den 

tillverkats i uppdrag/beställning av den upphandlande myndigheten. Exempel på 

ett särskilt kontraktsvillkor är ILO:s kärnkonventioner och 

antidiskrimineringsklausuler enligt antidiskrimineringsförordningen.
102

 ILO:s åtta 

kärnkonventioner är följande: 

                                                
97 Prop. 2001/02:142, s. 44. 
98 Prop. 2001/02:142, s. 41. 
99 Prop. 2001/02:142, s. 94. 
100 Prop. 2001/02:142, s. 94. 
101 Prop. 2001/02:142, s. 95. 
102

 SOU 2011:73, s. 214. 
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 Nr 138 om barnarbete/minimiålder – varje medlemsstat, för vilken denna 

konvention gäller, förbinder sig att fullfölja en politik som syftar till att 

säkerställa ett effektivt avskaffande av barnarbete och att höja 

minimiåldern för tillträde till anställning till en nivå som gör det möjligt 

för ungdomar att uppnå full fysisk och psykisk utveckling.
103

  

 

 Nr 182 förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta 

formerna av barnarbete, gäller för barn under 18 år.
104

 

 

 Nr 29 om förbud mot tvångs- eller obligatoriskt arbete – varje medlem av 

internationella arbetsorganisationen förbinder sig att inom kortast möjliga 

tid förtrycka tvångs eller obligatoriskt arbete i alla dess former.
105

 

 

 Nr 105 avskaffandet av tvångsarbete – med tvångsarbete förstås arbete 

som utförts genom bl.a. hot om straff, i diskriminerande syfte eller som 

medel för politiskt påtryckning.
106

 

 

 Nr 100 lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde.
107

 

 

 Nr 111 diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning – ska 

förstås som åtskillnad, uteslutning eller företräde pga. kön, sexuell 

läggning, etniskt tillhörighet, funktionshinder, religiös eller politisk 

uppfattning.
108

 

 

 Nr 87 föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten – arbetstagare och 

arbetsgivare har rätt att organisera och ansluta sig till organisationer de 

själva önskar delta i.
109

 

 

 Nr 98 organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt – rätt att organisera 

sig och rätt att driva kollektiva förhandlingar.
110

 

Det förekommer att en upphandlande myndigheter fastställer en uppförandekod 

som leverantören ska eller bör följa.
111

 Kärnkonventionerna infogas oftast alla 

tillsammans i en uppförandekod.
112

 

3.5. Sociala hänsyn enligt LOU – 1 kap. 9 a § LOU 

År 2010 skärptes LOU och innehåller sedan dess ytterligare en regel gällande 

miljöhänsyn och sociala hänsyn. Det rör sig inte endast om särskilda 

                                                
103 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1, Genéve 26 juni 1973. 
104 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1 & 2, Genéve 17 juni 1999. 
105 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1, Genéve 28 juni 1930. 
106 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1, Genéve 25 juni 1957. 
107 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1, Genéve 29 juni 1951. 
108 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1, Genéve 25 juni 1958. 
109 ILO:s kärnkonvention nr 92 art. 2, Genéve 9 juli 1948 jfr. Sveriges landsting och regioner, Socialt 
ansvarstagande i offentlig upphandling, Uppförandekod för leverantörer, s. 2 
110 ILO:s kärnkonvention nr 138 art. 1, Genéve 1 juli 1949. 
111 SOU 2011:73, s. 214. 
112 Sveriges landsting och regioner, Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, Uppförandekod för 
leverantörer, s. 1.  
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kontraktsvillkor, som paragrafen vi beskrivit i ovanstående stycke gör, utan nu 

regleras begreppet sociala hänsyn för första gången.
113

 Den finns i 1 kap. 9 a § 

och lyder:  

Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta.  

Regeln syftar till att skapa incitament för upphandlande myndigheter att införliva 

sociala hänsyn (och miljöhänsyn) i sina upphandlingar.
114

 Frågan huruvida de 

sociala villkoren är godtagbara eller inte ska inte bara granskas utifrån sociala 

faktorer, utan även om det rör sig om proportionerliga kostnader i förhållande till 

upphandlingens art. Kraven som ställs måste även alltid följa de fem EU-rättsliga 

principerna.
115

 Den sk. ”bör-regeln” ger myndigheten en fingervisning om att 

föregå med gott exempel och ta ansvar socialt. Motivet till regeln är unionsrättens, 

regeringens och riksdagens ökade betoning på hänsyn till sociala aspekter.
116

 

Sociala hänsyn har med tiden blivit allt mer betydelsefullt inom offentlig 

upphandling. Det är inget krav att sociala hänsyn ska beaktas och det är inte enligt 

lagen fel att förbise sociala krav.
117

  

En leverantör får, enligt 10 kap. 2 § LOU, uteslutas från att delta i upphandlingen 

om den genom en lagakraftvunnen dom dömts för brott eller begått allvarligt fel 

avseende yrkesutövningen.  För att utesluta leverantören krävs att myndigheten 

kan bevisa att brott/allvarligt fel förelegat. Bestämmelsen avser inte uttryckligen 

sociala hänsyn men är enligt förarbetena tillämpliga vid allvarliga fel i 

yrkesutövningen som rör sociala frågor och vid brott mot social lagstiftning.
118

 

Med andra ord kan överträdelser av sådan lagstiftning som syftar till att främja 

arbetsmarknads- och socialpolitiska mål vara en uteslutningsgrund för 

myndigheten.
119

  

3.6. Antidiskrimineringsförordningen 

Regeringen beslutade år 2006, genom förordningen (2006:260) om 

antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, att flera statliga myndigheter 

ska ställa villkor med syftet att motverka diskriminering hos leverantören. 

Förutsättningarna för att få ställa sådana villkor anges i 4 § och är att 

upphandlingen ska ha haft en löptid på minst åtta månader och ett värde på minst 

750 000 kronor.
120

 Då särskilda kontraktsvillkor enligt 

antidiskrimineringsförordningen ska tillämpas måste de vara förenliga med 

gemenskapsrätten, speciellt de fem grundläggande EU-rättsliga principerna för 

offentlig upphandling.
121

 Förordningen ska enligt 3 §, användas av de statliga 

                                                
113 Europeiska socialfondens temagrupp – tema likabehandling, Upphandling eller nerköp?, s. 20. 
114 Prop. 2009/10:180 s. 267-273. 
115 KKV, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 9f. 
116 SOU 2013:12, s. 75f. 
117 Karnov, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 1 kap. 9a §, not 11, Nord, E (2013-04-18), se även 
prop. 2009/10:180 s. 271f. 
118 Prop. 2009/10:180, Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 269, se även SOU 2011:73, avsnitt 4.17. 
119 SOU 2011:73, s. 211. 
120 SOU 2010:70, s. 289f. 
121 KKV rapport 2009:2, s. 14. 
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myndigheter som uttryckligen nämns i bilagan
122

, det utgör dock inget hinder för 

andra upphandlande myndigheter att använda sig av antidiskrimineringsvillkor i 

sina upphandlingskontrakt.
 123

 

Enligt 2 § är syftet med förordningen är att öka efterlevnaden av 

diskrimineringslagen (2008:567) (DiskrL). Den upphandlande myndighetens 

ställda villkor ska enligt 5 § innebära någon form av sanktion för leverantören om 

de inte uppfylls. Myndigheten bör normalt förena ett antidiskrimineringsvillkor 

med avtalsvite. Grundläggande kraven för en sanktion är att de är proportionerliga 

till det som antidiskrimineringsvillkoret avser, upphandlingskontraktets längd och 

dess värde samt övriga relevanta omständigheter. Syftet med sanktionerna bör 

ändå vara tillräckligt avskräckande för att verka effektivt och bör utgå med ett 

kännbart engångsbelopp.
124

 Vite anses vara en lämplig sanktion, däremot bör 

hävning användas restriktivt.
125

 Att beakta vid hävning är att myndigheten 

behöver genomföra en ny upphandling och följaktligen står utan leverantör under 

denna period tills ett nytt upphandlingskontrakt börjar tillämpas.
 126

 Det är även 

reglerat att uppföljning av villkoren ska ske minst en gång per år. 

Antidiskrimineringsförordningen är bindande, vilket inte 1 kap. 9 a § LOU om 

miljöhänsyn och sociala hänsyn är.
127

  

Förordningen är enligt 4 § begränsad till att omfatta kontrakt avseende tjänster 

och byggentreprenader inom Sverige. Därmed är varukontrakt och kontrakt från 

utlandet undantagna från förordningens tillämpningsområde. Innebörden av 

proportionalitetsprincipen är att antidiskrimineringsvillkor endast kan avse den del 

av leverantörens verksamhet som berörs av upphandlingskontraktet. Därmed får 

kontrollåtgärderna och eventuella påföljder omfatta endast den del av 

leverantörens verksamhet som är föremål för upphandlingskontraktet.  

Med stöd av 4 § kan antidiskrimineringsvillkor endast gälla mot en leverantör 

vilken omfattas av svensk materiell rätt. Kraven på att den svenska lagstiftningen 

ska följas innebär inte att leverantörer från andra medlemsstater diskrimineras. 

Utförs verksamheten i en annan medlemsstat är det inte möjligt att föreskriva en 

leverantör att följa svensk lag. Leverantörer som offererar verksamheter från 

andra medlemsstater får inte diskrimineras indirekt eller direkt av ställda 

antidiskrimineringsvillkor. Ibland är upphandlingskontrakt blandade, dvs. de 

inbegriper såväl varor som tjänster eller byggentreprenader. Då gäller reglerna om 

den värdemässigt största andelen. Följaktligen kan varor ingå i en upphandling om 

ex tjänster. Oftast är varorna tillverkade innan ett kontraktsförhållande uppstår 

och kan därför inte omfattas av ett villkor om utförande under kontraktstiden. Det 

                                                
122 Dessa myndigheter ska använda villkoren: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, 
Fortifikationsverket, Försvarets materialverk, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, 
Kammarkollegiet, Karolinska institutet, Kriminalvården, Kungl. Tekniska högskolan, Lantmäteriet, 
Luftfartsverket, Lunds universitet, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Riksgäldskontoret, 

Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Skatteverket, Statens fastighetsverk, Statskontoret, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet, se bilaga till förordning (2006:260) om 
antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt 
123 KKVFS 2010:2, s. 3. 
124 KKVFS 2010:2, s. 10ff. 
125 KKV rapport 2009:2, s. 21. 
126 KKVFS 2010:2, s. 11. 
127 SOU 2010:70, s. 289f.  
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kan vara aktuellt för en myndighet att använda sig av antidiskrimineringsvillkor 

avseende varorna om de redan står klara vid upprättandet av 

förfrågningsunderlaget.
128

  

För att myndigheten ska ha möjlighet att följa upp att antidiskrimineringsvillkoren 

efterlevs bör leverantören enligt 5 §, förpliktigas att lämna ut den info som 

myndigheten kräver. I första hand bör myndigheten i villkoren ange vilka 

handlingar och uppgifter som behövs för att kunna genomföra en kontroll, 

exempelvis jämställdhetsplan och andra obligatoriska dokument som enligt 

DiskrL är aktiva åtgärder mot diskriminering. Samt att leverantören utan 

uppmaning ska ge in dessa uppgifter till myndigheten vid ett visst angivet datum 

exempelvis en gång per år. Utöver detta bör myndigheten ange att den på begäran 

ska kunna erhålla ytterligare information som kan behövas för att utföra en 

kontroll, det bör då anges i villkoren en angiven skälig tid.
129

  

Enligt 5 § kan myndigheten bestämma att huvudleverantören ska svara för att en 

underleverantör följer antidiskrimineringsvillkoren. Det förutsätter dock att 

underleverantören kommer att utföra en väsentlig del, preciserad av myndigheten, 

av den verksamhet som upphandlingskontraktet avser och möjligheten för 

huvudleverantören att införa motsvarande villkor i sitt avtal med 

underleverantören.
130

  

Enligt 6 § antidiskrimineringsförordningen ska uppföljning av villkoren ske. 

Myndigheten bör följa upp leverantörens åtgärder enligt DiskrL:s bestämmelser. 

Detta menar KKV ska ske på exempelvis följande sätt: 

• Det ska finnas en jämställdhetsplan som ska vara aktuell och uppdaterad minst 

en gång de senaste tre åren. 

• Det ska finnas ett dokumenterat arbete mot diskriminering ex pga. av kön eller 

religion. Arbetet ska innehålla åtgärder som ska reglera arbetsförhållandena. 

Det är myndighetens ansvar att uppföljningar verkligen sker. Skulle detta inte 

göras innebär det en risk att antidiskrimineringsvillkoren kan komma att förlora 

sin trovärdighet. Vilket i sin tur kan medföra att förordningens syfte att motverka 

diskriminering går förlorad.
131

 

EU-domstolens praxis klargör att de särskilda sociala villkor som ställs måste 

kunna följas upp, annars får de inte ställas. I målet Wienstrom framgår att 

gemenskapsrättens bestämmelser om offentlig upphandling utgör ett hinder mot 

att uppställa villkor där en s.k. verklig kontroll av att villkoret verkligen efterlevs 

måste kunna genomföras.
132

 Uppföljning görs på följande vis, myndigheten bör 

göra stickprovskontroller med berörd tingsrätt för att försäkra att leverantörens 

lämnade uppgifter är korrekta. Om antidiskrimineringsvillkoren även omfattar 

                                                
128 KKVFS 2010:2, s. 4f. 
129 KKVFS 2010:2, s. 8. 
130 KKVFS 2010:2, s. 9f. 
131 KKVFS 2010:2, s. 14. 
132 KKV rapport 2009:2, s. 14, se även mål C-448/01 (Wienstrom).  
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underleverantörer ska den upphandlande myndighetens kontroll ske på samma sätt 

som för huvudleverantören.
133

  

3.6.1. Undersökning om antidiskrimineringsförordningens 
iiiiiiiresultat 

Antidiskrimineringsförordningen har anammats av i princip samtliga 

myndigheter. Dock råder det delade meningar om hur förordningen påverkat 

medvetenheten om DiskrL. Närmare hälften av de tillfrågade myndigheterna 

menar att medvetenheten hos anbudsgivarna ökat. Dock svarade 41 % motsatsen. 

Det intressanta som framgår av undersökningen är att flera leverantörer upprättat 

en jämställdhetsplan samt dokumentation om deras arbete mot diskriminering pga. 

religion och/eller etiskt ursprung.
134

  

Det framgår även att över hälften av de tillfrågade myndigheterna inte utfört 

någon sorts uppföljning för att se över hur leverantörerna följt förordningen eller 

inte. Det var 41 % av myndigheterna som har uppföljt villkoren. Resultatet visar 

också att flera myndigheter bryter mot uppföljningskravet i förordningen. Inga 

myndigheter har heller kontaktat domstol för att kontrollera om uppgifterna som 

leverantörerna lämnat stämmer.
135

 Däremot konstaterar de sammanfattningsvis att 

en tredjedel av de myndigheter som deltagit i undersökningen har rapporterat att 

de tecknat minst 21 kontrakt med antidiskrimineringsvillkor.
136

  

Konkurrensverkets slutsats i rapporten är att förordningen hittills inte tillämpats 

på ett tillräckligt effektivt vis. Villkoren har inte uppföljts på rätt sätt, och ibland 

inte alls. Därför anser Konkurrensverket i sin rapport att 

antidiskrimineringsförordningen bör upphävas och att det istället ska bli frivilligt 

för respektive myndighet att tillämpa antidiskrimineringsvillkor. De menar dock 

att vägledning och råd kommer att behövas, även om förordningen skulle 

upphävas.
137

 Regeringen delar dock inte Konkurrensverkets bedömning i frågan, 

utan menar att antidiskrimineringsförordningen ska bestå.
138

  

3.7.  Upphandlingsutredningen – använda sin köpkraft i syfte att                                                                     
iverka för samhälleliga mål 

Upphandlingsutredningen tillsattes för att utvärdera upphandlingsregelverket ur 

ett samhällspolitiskt och ekonomiskt perspektiv.
139

 I ett delbetänkande betonades 

att utredningen delar EU-kommissionens syn på att det finns en mängd fördelar 

med att beakta sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling.
140

 

Utredningen skulle bl.a. även analysera behovet av åtgärder som skulle 

möjliggöra att upphandlande myndigheter ska kunna använda sin köpkraft i syfte 

                                                
133 KKVFS 2010:2, s. 14ff. 
134 KKV rapport 2009:2, s. 7f. 
135 KKV rapport 2009:2, s. 7. 
136 KKV rapport 2009:2, s. 68. 
137 KKV rapport 2009:2, s. 77ff., se även SOU 2010:70, s. 289f.  
138 Prop. 2009/10:180, s. 271. 
139 Dir. 2010:86 s. 1. 
140 SOU 2011:73, s. 192. 
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att verka för samhälleliga mål. Syftet med upphandlingsutredningen förklaras 

genom citatet nedan: 

[...] utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande 

myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata 

konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta 

sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora 
företag.141 

Upphandlingsutredningen skulle även göra en utvärdering av 

upphandlingsregelverket ur ett samhällspolitiskt (och ekonomiskt) perspektiv.
142

 

Den offentliga upphandlingen ska vara rättssäker och effektiv och verka för 

konkurrensen på marknaden. Den primära utgångspunkten vid offentlig 

upphandling är att slå vakt om konkurrensen. Regelverket öppnar även upp för att 

använda den offentliga köparmakten till att via kravställande påverka riktningen 

mot en ökad social hänsyn vid offentlig upphandling.
143

 Ambitionerna vid socialt 

ansvarsfulla upphandlingar är inte primärt en strävan efter ökad 

samhällsekonomisk effektivitet. Här dominerar istället jämlikhets- eller 

rättvisemotivet samt viljan att agera etiskt riktigt.
144

  

Upphandlingsutredningen menar att begreppet sociala hänsyn inbegriper frågor 

som berör bl.a. jämställdhet, arbetsrätt, arbetsmiljö, villkoren för den sociala 

ekonomin o s v. Dessa sakfrågor har hanterats av flera olika departement och 

enligt utredningen bör Socialdepartementet ha det övergripande 

samordningsansvaret för socialt ansvarsfull offentlig upphandling.
145

  

Studier som utredningen har låtit företa visar på några insikter bl.a. att 

upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar kan beakta sociala hänsyn 

som går längre än EU-lagstiftningen på det aktuella området. Både svenska och 

internationella erfarenheter visar på att när ett socialt krav ställs på ett 

välformulerat och genomtänkt sätt, kan det bidra till att samhälleliga mål som 

antidiskriminering, bättre arbetsmiljö, ökad tillgänglighet och ökad sysselsättning 

främjas.
146

 

3.7.1. Upphandlingsutredningens mål att lyfta fram sociala 
iiiiiihänsyn som viktig komponent  

Målet i upphandlingsutredningen är att sätta den goda affären i fokus där sociala 

hänsyn lyfts upp som en viktig komponent.
147

 Lagstiftning på nationell och 

europeisk nivå ger tydligt uttryck för att myndigheter kan och bör använda 

offentlig upphandling i detta syfte. Upphandlingsutredningen menar att bristen på 

strategiskt tänkande har gjort att många myndigheter inte lagt tillräckligt med 

resurser för att kunna genomföra den goda affären. Brister i såväl kravställandet 

                                                
141 Dir. 2010:86 s. 1. 
142 Dir. 2010:86 s. 2f.  
143 SOU 2013:12, s. 71f. 
144 SOU 2013:12, s. 393. 
145 SOU 2013:12, s. 95. 
146 SOU 2013:12 s. 34ff.  
147 SOU 2013:12, s. 72. 
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som i uppföljandet har upptäckts och det krävs resurser och andra åtgärder för att 

höja upphandlarnas kompetens på det aktuella området.   

Den offentliga upphandlingen behandlar årligen stora belopp. Därför betraktas 

den som ett viktigt medel för att uppnå mål inom andra politikområden som inte 

är kopplade direkt till den offentliga upphandlingen, och däri behandlas sociala 

hänsyn (samt miljö, främjandet av små och medelstora företag mm.).  Det är 

viktigt att myndigheter inte ställer krav på sociala hänsyn på ett slentrianmässigt 

och okritiskt sätt. Krav på sociala hänsyn ska ställas i upphandlingar när 

samhällsnyttan överstiger kostnaden. Att omsätta detta i praktiken är inte helt 

okomplicerat då det måste tas hänsyn till en mängd olika beslutskriterier, såsom 

rättvise-/jämlikhetssträvanden, transparens, administrativa kostnader, 

genomförbarhet m.m.
148

 

3.7.2. Ett behov av tydligare och flexiblare regelverk 

Upphandlingsutredningen har kommit fram till att det finns ett stort behov av 

upphandlingsstödjande åtgärder (såsom vägledningar för hur befintlig lagstiftning 

kan tillämpas) främst gällande uppföljning av sociala och etiska krav. Det framgår 

även att det är svårt för den enskilde upphandlaren att tillämpa de 

upphandlingsverktyg som idag finns tillgängliga, pga. att det inte finns någon 

klarhet i vad som gäller och inte.
149

  

Offentlig upphandling kräver en bred kompetens på en rad olika områden som 

exempelvis juridik, ekonomi, teknik, miljö och sociala hänsyn. Ny kunskap 

kommer ständigt och det behövs en ständig uppdatering. Kursutbudet på 

högskolenivå är begränsat, i stort sett samtliga kurser finns inom ämnesområdet 

juridik medan ämnesområdet ekonomi helt saknar inriktning. Utredningen visar 

att konsekvensen av en kompetensbrist inom den offentliga upphandlingen leder 

till sämre hushållning av skattemedlen och i förlängningen svårare att göra goda 

affärer. Upphandlingsutredningen menar att det är svårt att förstå att det är så pass 

begränsade resurser som avsätts till utbildning och forskning på området med 

tanke på offentliga upphandlingens omfattning. Utredningen efterlyser en 

kvalificerad utbildning på avancerad universitetsnivå, det skulle på sikt höja 

kvalifikationen och kunskaperna bland de som arbetar som upphandlare.
 150

 

Utredningen har redovisat att det råder en rädsla att bryta mot 

likabehandlingsprincipen, samt att bli överprövade, (en överprövning kan 

innebära att myndigheten inte får sin vara/tjänst i tid), vilket gör att myndigheter 

inte alltid utnyttjar de möjligheter som finns.
151

  

En allvarlig brist som utredningen har uppmärksammat inom offentliga sektorn är 

ett helhetsperspektiv vid anskaffning av varor och tjänster. Utredningen benämner 

detta som ett stuprörstänkande och exemplifierar med att produkter med lågt 

                                                
148 SOU 2013:12 s. 35. 
149 SOU 2012:32 s. 205ff.  
150 SOU 2013:12, s. 208. 
151 SOU 2013:12, s. 611ff. 
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inköpspris väljs trots att det på längre sikt blir en högre kostnad samt att den kan 

vara sämre ur ett socialt perspektiv.
152

 

 

Ytterligare en brist som framkommit är knappheten av statistik både nationellt och 

för en enskild myndighet. Det gäller bl.a. i vilken utsträckning och med vilka 

resultat kraven på sociala hänsyn ställs. Målsättningen att styra offentlig 

upphandling i rätt riktning blir svår för regering och riksdag.
153

 Olika 

sakdepartement har haft ansvar för sina frågor inom respektive område 

exempelvis miljö, konkurrens. Departementen har i sin tur fördelat ut arbete till 

”sina” myndigheter. Detta har lett till brister i samordningen och en splittrad bild 

av vad regering och riksdag vill med upphandlingspolitiken. Den splittrade 

myndighetsbildningen har lett till en egen utredning.
154

 I 

upphandlingsstödsutredningen anges att i första hand bör den 

upphandlingsstödjande verksamheten integreras till en befintlig myndighet. Skulle 

ingen myndighet vara lämplig kan en ny bildas.
155

 Då det inte funnits något 

departement som har haft det övergripande ansvaret för socialt ansvarsfull 

upphandling har det bidragit till att frågan hamnat i skymundan.  

Upphandlingsutredningen har noterat att ledningsförankringen har varit svag 

vilket leder till att uppdragen för de som praktiskt arbetar med upphandling 

upplevs som oklara. Genomförandet av sociala mål kan därför bli valhänt. Den 

bristande ledningen gäller såväl på lokal nivå som för regeringen. Frågor om 

sociala hänsyn saknar tydlig hemvist i Regeringskansliet.
156

 

En konsekvens av att upphandlande myndigheter i Sverige ställer krav på att 

sociala hänsyn ska beaktas, är att leverantörerna tvingas tillmötesgå en mängd 

olika krav kanske med samma inriktning men med olika detaljer. Att anpassa sig 

till detta kan bli kostsamt för leverantörerna. Utredningen visar på att en 

harmonisering av framför allt grundläggande kravställande på sociala hänsyn i de 

olika upphandlingarna skulle leda till större effekter till ett lägre pris.
157

 

Ibland kan föremålet i sig innebära att myndigheten får en god möjlighet att 

tillvarata sociala hänsyn. Det kan t.ex. avse handikappsanpassning av en byggnad 

eller en verksamhet för människor med missbruksproblematik att komma ut i 

samhället. Vid sådana upphandlingar blir det normalt ingen konflikt i förhållande 

till den goda affären. Däremot vid upphandlingar där själva föremålet inte primärt 

är betingat av sociala hänsyn, bör en myndighet beakta sociala hänsyn om 

upphandlingens art motiverar detta. Det brukar medföra att upphandlingen 

uppfattas som komplex vilket i sin tur kan få till följd att den goda affären 

kommer i skymundan. Lösningen är att finna en balans då sociala hänsyn ändå är 

en viktig komponent i den goda affären.
158

 Ett exempel på detta är, som vi 

beskrivit i ovan i stycket att anpassa en verksamhet som gör att människor med 

missbruksproblem kan komma ut i samhället 

                                                
152 SOU 2013:12, s. 82. 
153 SOU 2013:12, s. 84. 
154 Den sk. Upphandlingsstödsutredningen, se SOU 2013:12 s. 21. 
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Majoriteten av medlemsstaterna och myndigheterna anser att krav och kriterier 

även i fortsättningen ska vara kopplade till den vara eller tjänst som ska 

upphandlas. Det civila samhällets organisationer förespråkar en mer flexibel 

inställning, de anser att krav och kriterier inte behöver ha en lika strikt koppling 

till föremålet för upphandlingen. Det skulle leda till att de upphandlande 

myndigheterna kunde fungera som ett mer kraftfullt styrmedel.
159

 

Sammanfattningsvis kom upphandlingsutredningen fram till att Sverige är i behov 

av ett tydligare och mer flexibelt regelverk och vägledningar för att höja 

upphandlarnas kompetens.
160

 Utredningen ger inte några konkreta förslag för hur 

detta skulle kunna gå till och göras på ett bättre sätt, utan beskriver hur situationen 

ser ut idag.  

3.8.  Sammanfattning 

En upphandling utvärderas enligt två principer som är reglerade i LOU. Den ena 

är lägsta pris och den andra är ekonomiskt mest fördelaktiga.
161

 Kraven som ställs 

då lägsta pris tillämpas är s.k. skallkrav och är ovillkorliga och obligatoriska. Då 

principen om ekonomiskt mest fördelaktiga används kompletteras skallkraven 

med s.k. börkrav, även kallat utvärderingskriterier.
162

  

När en upphandling ska göras finns ett antal steg som ska genomgås. 

Upphandlingsprocsessen enligt LOU ser ut på följande vis: 

 Behovsanalys – vilket behov finns av det som ska upphandlas? 

 Förfrågningsunderlag – föremålet för upphandling ska i detta anges tydligt 

 Annonsering – den upphandlande myndigheten annonserar upphandlingen, 

 Kontroll av leverantör – behöver någon uteslutas? Är de lämpliga? 

 Tilldelning av kontakt – nu utses det vinnande anbudet  

 Tilldelningsbeslut – den vinnande leverantören meddelas och de förlorade 

anbudsgivarna informeras om beslutet 

 Avtalsspärr – efter ovanstående steg genomgåtts startar en 10 dagar lång 

avtalsspärr så att det ska finnas möjlighet för att överklaga myndighetens 

beslut. Det är under denna fas förbjudet att ingå avtal.
163

 

I kommissionens tolkningsmeddelande från 2001 framgår det att upphandlande 

myndigheter har möjlighet att ställa särskilda villkor av social karaktär. Kraven, 

menar kommissionen, kan innebära att leverantören ska anställa arbetslösa 

och/eller funktionshindrade, främja jämställdhet mellan män och kvinnor och 

verka för mångfald mm. Kraven får ställas om de ställs i enighet med de 
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33 

 

upphandlingsregler som finns, bl.a. de fem grundläggande EU-rättsliga 

principerna.
164

 

LOU anpassades efter EU:s upphandlingsdirektiv och bestämmelsen i 6 kap. 13 § 

regleras att upphandlande myndigheter får ställa särskilda sociala villkor. Sådana 

särskilda kontraktsvillkor ses inte som börkrav, utan det rör sig om särskilda 

därutöver tillkommande kontraktsvillkor. Förarbetet till bestämmelsen anger att 

de villkoren är naturligt begränsade till köp av tjänster och bygg- och 

anläggningsarbeten och då med hänsyn till att det är fråga om särskilda villkor för 

uppdragets utförande. Ett exempel på särskilda kontraktsvillkor är ILO:s 

kärnkonventioner.
165

  

År 2010 skärptes LOU och innehåller sedan dess ytterligare en regel gällande 

miljöhänsyn och sociala hänsyn, 1 kap. 9 a §. Det anges i reglerna att sociala 

hänsyn bör beaktas. Reglerna ska ge myndigheten en fingervisning för att föregå 

med gott exempel och ta socialt ansvar.
166

  

År 2006 tillkom antidiskrimineringsförordningen
167

 med syftet att öka 

efterlevnaden av DiskrL och få fler statliga myndigheter att ställa villkor för att 

motverka diskriminering hos leverantören. Då särskilda kontraktsvillkor ska 

tillämpas enligt antidiskrimineringsförordningen måste de vara förenliga med de 

fem EU-rättsliga principerna. Antidiskrimineringsvillkor kan endast gälla mot en 

leverantör vilken omfattas av svensk materiell rätt. EG-domstolens praxis klargör 

att de särskilda villkor som ställs måste kunna följas upp för att få ställas. 

Antidiskrimineringsförordningen har anammats av nästan alla myndigheter i 

Sverige. Dock råder det delade meningar huruvida den påverkat medvetenheten 

om DiskrL eller inte. Samt att det endast är 41 % av myndigheterna som uppföljt 

ställda villkor. Konkurrensverket anser därför att förordningen bör upphävas, men 

regeringen anser att den ska bestå trots delade meningar om dess effektivitet.
168

 

Den s.k. upphandlingsutredningen tillsattes för att utvärdera 

upphandlingsregelverket ur ett samhällspolitiskt och ekonomiskt perspektiv. 

Utredningen skulle bl.a. analysera behovet av offentlig upphandling som 

styrmedel för att verka för samhälleliga mål. Målet är att sätta den goda affären i 

fokus där sociala hänsyn lyfts fram som en viktig komponent.  

 

Upphandlingsutredningen har kommit fram till att behovet av vägledningar är 

stort. Upphandlare behöver besitta en bred kompetens, samtidigt som utbudet av 

utbildningar på området är mycket bristfälligt. Det råder en rädsla att bryta mot de 

grundläggande principerna och att bli överprövad. Sammanfattningsvis kom 

upphandlingsutredningen fram till att Sverige är i behov av ett tydligare och mer 

flexibelt regelverk och vägledningar för att höja upphandlarnas kompetens.
169 
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4. När i upphandlingsprocessen bör sociala hänsyn beaktas? 

4.1. Inledning 

Ovan har vi beskrivit både EU-rätten och den nationella rätten gällande sociala 

hänsyn i offentlig upphandling. Dock står det inte tydligt när i 

upphandlingsprocessen sociala hänsyn ska beaktas och det råder delade meningar 

om frågan, vilket kommer att beskrivas i detta kapitel. Det finns en rad olika 

uttalanden, vägledningar och rekommendationer från olika statliga myndigheter 

och organisationer gällande när sociala hänsyn bör beaktas. Vi ska i detta kapitel 

redogöra för dessa uttalanden i avsnitt 4.2. för att sedan längre fram i uppsatsen 

kunna sammanfatta dessa och kommentera med egna åsikter vad vi anser. EU-

kommissionen har en handledning om sociala hänsyn som beskrivs i avsnitt 4.3. 

Även Jämi har en rapport med förslag på frågan om när i upphandlingsprocessen 

sociala hänsyn bör beaktas, vilket beskrivs i avsnitt 4.4. Miljöstyrningsrådet har 

också flera framställningar som berör ämnet, som kommer att beskrivas i avsnitt 

4.5 samt att de även skapat ett verktyg för myndigheter att tillämpa för att 

underlätta beaktningen av sociala hänsyn, vilket beskrivs i avsnitt 4.5.1.  

4.2. Sociala hänsyn först efter kontraktets tilldelning eller redan i 
förberedelsefasen? 

Kommissionen menar i ett meddelande att det är först efter kontraktets tilldelning, 

alltså i utförandet av kontraktet, som ett upphandlingskontrakt kan vara ett 

tillvägagångssätt för myndigheterna att arbeta mot olika sociala mål. 

Myndigheterna har då möjlighet att ställa krav på leverantören om vad som ska 

gälla under avtalstiden. Kraven som ställs måste vara förenliga med de EU-

rättsliga principerna.
170

  

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt var 

den första svenska reglering som tog fasta på sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling. Enligt denna förordning ska sociala villkor formuleras till 

kontraktsvillkor. Möjligheten att kontrollera efterlevnaden av dessa villkor kan 

ske först efter en viss tid efter att kontraktet börjat löpa.
171

 

Upphandlingsutredningen lyfter fram betydelsen av att ställa sociala villkor redan 

vid valet av leverantör.
172

  

I propositionen ”Nya rättsmedel på upphandlingsområdet” beskrivs att sociala 

krav kan anges i de tekniska specifikationerna. Det finns möjlighet att utesluta en 

leverantör enligt 10 kap. 2 § LOU, pga. att leverantören gjort sig skyldig brott. 

Det står inte uttryckligen att det gäller för brott mot social lagstiftning, men kan 

härledas dit ändå.
173

  

                                                
170 KOM(2001) 566 slutlig s. 3, de EU-rättsliga principerna beskrivs i avsnitt 2.2. 
171 För vidare beskrivning se avsnitt 4.5.1. 
172 SKL, Upphandling för jämställdhet, s. 5. 
173 Prop. 2009/10:180 s. 268f. 
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Enligt SOU ”På jakt efter den goda affären” kan sociala hänsyn användas som 

tilldelningskriterium när en myndighet ska välja det anbud som är det ekonomiskt 

mest fördelaktiga. Det är ett sätt att bedöma kvalitén för exempelvis en tjänst som 

är avsedd för en viss missgynnad samhällsgrupp, förutsättningarna är att kraven är 

förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principerna.
174

  

Enligt SOU ”Upphandlingsstödets framtid” finns det stöd i både LOU och LUF 

att ställa sociala hänsyn i upphandlingens följande faser: 

• De tekniska specifikationerna, 

• Vid uteslutning av leverantörer, 

• Vid beviskrav vid val av deltagare i ett upphandlingsförfarande, 

• Kriterier som används vid anbudsutvärderingen och  

• I villkoren för utförandet av kontrakten.
175

  

 

Mer än så skrivs dock inte om när i processen sociala hänsyn ska beaktas. Även 

SOU ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” beskriver att 

sociala hänsyn kan beaktas i samma upphandlingsfaser som ovan. Det skrivs dock 

att det finns ett flertal begränsningar, som t.ex. storleken på kontraktet, vilket kan 

ha betydelse för både antalet anbud och mångfalden av anbudsgivare. Det är också 

viktigt att se till att de krav som ställs är förenliga med de EU-rättsliga 

principerna. Att ställa sociala krav är inte endast en juridisk utmaning, det är 

också obligatoriskt att göra ekonomiska överväganden, detta för att undvika 

slöseri med offentliga medel.
176

  

4.3. Bäst att beakta sociala hänsyn i första fasen 

Europeiska kommissionen menar att det finns två huvudfrågor för den 

upphandlande myndigheten att utgå ifrån då sociala krav ska ställas:  

 

• Få bäst valuta för pengarna 

• Agera rättvist 

Att få bäst valuta för pengarna innebär inte alltid att myndigheten ska anta det 

anbud med lägst pris. Det innebär att myndigheten ska försöka få det bästa avtalet 

inom de ramar som framställts. Det kan röra sig om bästa kvalitet till lägsta pris 

och som bra kvalitet kan även sociala hänsyn inräknas.  

Med frågan att agera rättvist menas att den upphandlande myndigheten ska följa 

den lagstiftning som finns som bygger upp den inre marknadens principer (de fem 

EU-rättsliga principerna).
177

  

EU-kommissionen menar att det i förberedelsestadiet (behovs- och 

marknadsanalysen och förfrågningsunderlaget) är det bästa tillfället att beakta 

                                                
174 SOU 2011:73, s. 212. 
175 SOU 2012:32 s. 206ff. 
176 SOU 2013:12, s. 480f. 
177 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 20ff 
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sociala hänsyn. Då kan myndigheten i god tid planera vilka sociala krav som ska 

ställas och se efter om planen är relevant eller ej. Kommissionen menar på att 

juridisk rådgivning kan komma till användning då en handlingsplan för SRPP 

(socialt ansvarsfull offentlig upphandling), för att undvika svårigheter.
178

 

Vidare beskriver kommissionen att det finns fyra grundläggande metoder att 

arbeta med sociala hänsyn under upphandlingen: 

• Sociala krav inkluderas i kontraktsföremålet och/eller i de tekniska 

specifikationerna, 

• Anbudsgivare förbjuds att bli tilldelade offentliga kontrakt om de tidigare 

gjort lagöverträdelser (detta bidrar till att myndigheter och andra offentliga 

organ kan undvika att sluta kontrakt med leverantörer som inte uppnått vissa 

sociala standarder),  

• Försöka övertala anbudsgivare att åta sig diverse sociala standarder, för att 

sedan se om de uppfyllt dem då kontrakt ska tilldelas, 

• Då kontraktet tilldelats ska leverantören uppfylla vissa krav då kontraktet väl 

genomförs 

Ovanstående fyra arbetssätt kan kombineras i en och samma offentliga 

upphandling, vilket innebär att de inte utesluter varandra.
179

  

Under urvalsprocessen måste EU:s upphandlingsdirektiv beaktas.
180

 Det finns 

därför en omfattande lista med diverse urvalskriterier
181

 som kan tillämpas. Skulle 

en upphandlande myndighet använda sig av andra kriterier skulle inte direktiven 

följas. Därför får sociala hänsyn endast inkorporeras i de tekniska 

urvalskriterierna om det krävs särskild sakkunskap inom det sociala området för 

att fullgöra kontraktet, exempelvis: ”har leverantören tillgång till den tekniska 

utrustning som behövs för socialt skydd?” osv.  

Sociala tilldelningskriterier kan tillämpas under förutsättning att de är kopplade 

till kontraktsföremålet, uttryckligen nämns i meddelandet om upphandling och 

förfrågningsunderlaget, inte ger den upphandlande myndigheten obegränsad 

valfrihet och att de stämmer överens med EU-rättens grundläggande principer. 

Det innebär att en upphandlande enhet har möjlighet att t.ex. bestämma att en 

vara/tjänst ska hålla en viss standard, som att den ska vara anpassad för människor 

med funktionsnedsättningar.
182

 

I EU-domstolens mål Spanien mot kommissionen ansåg domstolen att det är 

tillåtet för en upphandlande myndighet att tilldela ett kontrakt utifrån ett villkor 

som ska verka för att minska arbetslöshet. Dock endast då myndigheterna måste 

                                                
178 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 21ff. 
179 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 21. 
180 Direktiv 2004/17/EG & 2004/18/EG. 
181 Urvalskriterier fokuserar på företags förmåga att fullgöra de kontrakt de lämnar anbud på, EU-
kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 35. 
182 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 36. 
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överväga två eller flera likvärdiga anbud. Alltså får det s.k. ”tilläggskriteriet”
183

 

inte vara avgörande för vilket anbud som ska komma att vinna anbudet, utan 

endast ses som en fördel gentemot ett annat likvärdigt anbud. Villkoret får inte 

heller påverka andra medlemsstater på ett diskriminerande vis. Villkoret ska vara 

synligt redan i meddelandet om upphandling, så att alla leverantörerna känner till 

att det existerar.
184

  

EU-kommissionen menar därmed att sociala hänsyn kan beaktas i flera olika 

skeden i upphandlingsprocessen, men att det är allra bäst att beakta (och ibland 

även obligatoriskt att meddela) dem redan i den första fasen. 

4.4.  Strategi för att kunna beakta sociala hänsyn vid rätt skede i 
upphandlingsprocessen 

Jämi, program för jämställdhetsintegrering i staten finns vid Nationella 

sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitet. Det Nationella 

sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitet fick år 2008 ett uppdrag 

av regeringen, att sprida kunskap om jämställdhetsintegrering (som omfattas av 

sociala hänsyn
185

). Därmed skulle de vidareutveckla metoder, och skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering. De tilldelades i 

och med det 13 miljoner kronor och uppdraget pågick fram till slutet av 2010.
186

  

VHS Upphandling
187

 fick i uppdrag av Jämi att analysera och utreda när i 

upphandlingsprocessen sociala krav (krav på jämställdhetsintergering) kan 

införlivas.  

Genom att ta ställning till hur jämställdhetskrav ska ställas, vad de ska innehålla 

och hur detta påverkar myndigheten har myndigheten möjligheten att strukturera 

målsättningarna i upphandlingen. Detta görs i förstudiefasen
188

. Det är alltså i 

denna fas myndigheten kommer i kontakt med sociala krav först. 

Därefter beaktas kraven i förfrågningsunderlaget.
189

 Leverantörskvalificeringen 

består av två moment, en uteslutningsprövning och en kvalificering. Det är i 

kvalificeringsmomentet som den upphandlande myndigheten säkerställer att 

leverantören är kapabel att utföra kontraktet i enighet med kraven. Enligt LOU 11 

kap. 2 § är dessa krav ovillkorliga, men måste hänföras antingen till leverantörens 

tekniska, ekonomiska eller yrkesmässiga kapacitet. Det som enligt 10 kap. 1 § 

LOU är tillåtet att kräva är att leverantören ska följa nationell lagstiftning. I 

kravspecifikationen ställs krav på föremålet i sig (om det rör sig om en vara) eller 

vad som ska ingå i tjänsten samt hur tjänsten ska utföras (om det rör sig om en 

tjänst). De kommersiella villkoren är de samma som kraven som kommer att 

ställas i de avtal som senare ingås med en leverantör. Där regleras förhållandet 

                                                
183 Kriterie som lagts till utöver tilldelningskiterierna, EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 
40. 
184 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 40 jfr mål C-255/98. 
185 Se avsnitt 2.3.2. 
186 Jämi program, om Jämi, besökt 2013-05-04.  
187 VHS-upphandling, togs 2011 över av Kammarkollegiet, se regeringsbeslut II:7, 2011-12-20 
188 Se avsnitt 3.3. 
189 VHS utredning om integrering av jämställdhet vid offentlig upphandling, s. 5ff. 
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mellan leverantören och den upphandlande myndigheten. Det är viktigt att kraven 

i denna fas efterlevs och utvärderas.  

VHS skriver att det varken framkommer i LOU eller något av 

upphandlingsdirektiven hur kraven om sociala hänsyn ska utformas eller vart de 

ska ställas. Detta bör därför göras i enighet EU-rätten och dess fem grundläggande 

principer. VHS menar att det kan vara svårt att finna krav i 

leverantörskvalificeringen som skulle kunna påverka den upphandlande 

myndighetens jämställdhetsintegrering. Detta beror främst på att kraven som ställs 

i denna fas hänför sig nästintill uteslutande till leverantören och dess organisation. 

Dock skulle det kunna ställas krav på utbildnings- eller yrkesmässiga 

kvalifikationer samt referenser.  

Då det gäller jämställdhetskrav i kravspecifikationen är det viktigt att ha 

proportionalitetsprincipen i beaktning, detta för att inte de fem grundläggande 

EU-rättsliga principerna
190

 ska åsidosättas. Vid sidan av detta ska även 

myndigheten vara kapabel att specificera vilka mål och syften som ligger bakom 

de jämställdhetskraven. Därutöver menar VHS att det i denna fas är läge att införa 

kraven om jämställdhetsintegrering. De menar också att oavsett i vilken fas 

myndigheten väljer att ställa kraven är det viktigt att myndigheten har en strategi 

för vad den vill uppnå genom jämställdhetsintegreringen. Detta skulle även 

underlätta framställningen och formuleringen av kraven.
191

  

4.5. Miljöstyrningsrådets utarbetade krav 

Miljöstyrningsrådet (MSR) har utarbetat krav på grundläggande arbetsvillkor i en 

rad olika produktområden.
192

 De krav som framställts kan anpassas och genomgå 

mindre förändringar för att passa den aktuella verksamheten. De rekommenderar 

att kraven som framarbetats av en expertgrupp
193

 ställs som särskilda 

kontraktsvillkor.
194

 MSR menar att om man tar socialt ansvar vid offentlig 

upphandling så stärks de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.
195

 Krav som ställs 

för att uppnå socialpolitiska mål kan ställas i stort sett i alla delar av 

upphandlingen, dock är möjligheten att ställa etiska krav mer begränsad.
196

  

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagens frivilliga arbete 

med att integrera sociala- och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. CSR-

kompassen riktar sig dels till offentliga upphandlare, dels privata företag som vill 

ta ansvar för sin leverantörskedja. Det offentliga verktyget har tagits fram av MSR 

och dess norska motsvarighet Difi.
197

 CSR-kompassen skapades för att 

myndigheter ska få vägledning för att ställa sociala krav, bland annat i offentlig 

upphandling.  

                                                
190 Se avsnitt 2.2. 
191 VHS utredning om integrering av jämställdhet vid offentlig upphandling, s. 4ff. 
192 Kaffe, te och kakao, drivmedel, textil och läder, läkemedel, frukt och grönt, skogsråvara och 
persontransporter. 
193 Det är en bred expertgrupp med representanter från såväl branschen som den offentliga sektorn sedan 
2008, Miljöstyrningsrådet, Sociala krav, besökt 2013-05-23. 
194 Miljöstyrningsrådet, Sociala krav, besökt 2013-04-22. 
195 Miljöstyrningsrådet, Ta socialt ansvar, besökt 2013-04-22.  
196 Miljöstyrningsrådet, Ställ sociala krav på rätt sätt, besökt 2013-04-22. 
197 Miljöstyrningsrådet, CSR-kompassen, besökt 2013-05-23. 
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MSR menar i sin rapport att socialt ansvarsfull upphandling kan bli ett effektivt 

verktyg för att uppnå sociala mål, både för EU och för medlemsstaterna 

(exempelvis minskning av arbetslösheten). Sociala hänsyn kan tillämpas på olika 

vis för att uppnå sociala mål. Det är viktigt att kraven infogas vid rätt tidpunkt i 

upphandlingsprocessen. Det finns t.ex. sociala hänsyn som endast kan inkluderas i 

vissa specifika delar i upphandlingsprocessen, som s.k. kontraktsvillkor. MSR 

beskriver inte vilka sorts sociala hänsyn det kan röra sig om utan skriver att 

upphandlande myndigheter bör avgöra vilka sociala krav som ska ställas för 

respektive upphandling. MSR menar att sociala hänsyn kan användas bl.a. för att 

främja möjligheter för anställning av långtidsarbetslösa, främja sociala rättigheter 

och främja små och medelstora företags möjligheter att uppfylla skallkraven så de 

kan lämna anbud i offentliga upphandlingar.
198

 

De socialpolitiska målen skiljer sig, både inom EU och i medlemsländerna.
199

 Det 

finns exempelvis vissa tvingande bestämmelser gällande funktionshindrade. På så 

vis kan EU-lagstiftningen skilja sig från nationella bestämmelser. Därför bör en 

behovsanalys genomföras redan i upphandlingens planeringsfas, för att kunna 

beakta sociala faktorer på bästa sätt.
200

 

MSR menar att det, på ledningsnivå, är väldigt viktigt att framarbeta en 

upphandlingspolicy. Det är vanligt att det fastställs en s.k. uppförandekod som 

ska/bör följas av leverantörer.  

Beroende på när i upphandlingsprocessen sociala krav ställs, ska de beaktas på 

olika vis. I de tekniska specifikationerna
201

 fastställs kriterier gällande 

utformningen av en viss produkt, exempelvis att den ska vara 

funktionshindersanpassad. I tilldelningskriterierna anges vad den upphandlande 

myndigheten ska ta hänsyn till då de ska utse det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet, t.ex. kvaliteten hos en tjänst som är avsedd för en viss samhällsgrupp. 

Särskilda kontraktsvillkor är den del av processen där det finns störst möjlighet att 

beakta villkor som rör anställning och arbete, enligt MSR. Det kan röra sig om att 

främja jämställdhet mellan könen, eller att anlita arbetslösa. I uppföljningen 

säkerställs att leverantörerna uppfyller de krav som ställts. I denna fas kan den 

upphandlande myndigheten begära in ett företagsintyg, men även 

stickprovskontroller kan göras. Det ger myndigheten möjligheten att hålla koll på 

att leverantörerna håller överenskommen kvalitet.
202

 

4.5.1. Verktyg för myndigheter att beakta sociala hänsyn 

MSR har framarbetat ett verktyg för myndigheter att använda sig av då sociala 

hänsyn ska beaktas. Detta verktyg kallas CSR-kompassen.
203

 

                                                
198 Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1, s. 17ff.  
199 Regeringen har bl.a. mål för jämställdhet och sysselsättning, se Regeringskansliet, Sysselsättning, sociala 
frågor, hälsa & konsument, besökt 2013-06-06 
200 Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1, s. 19. 
201 Se avsnitt 3.3. 
202 Miljöstyrningsrådet Rapport 2012:1, s. 34f. 
203 Miljöstyrningsrådet, Ta socialt ansvar, besökt 2013-04-22. 
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Rekommendationen är att de sociala kraven formuleras som att myndigheten 

efterfrågar att leverantören har rutiner för att den/de arbetar med olika sociala 

frågor. Det kan vara svårt för leverantören att garantera att uppfylla kraven till 100 

% genom hela leverantörskedjan. 

Särskilda kontraktsvillkor räknas som ett obligatoriskt krav dvs. de ska uppfyllas 

av samtliga anbudsgivare.
204

 Leverantören behöver dock inte kunna visa på att 

kraven är uppfyllda redan i kvalificeringsfasen utan de ska uppfyllas under 

avtalstiden. Istället kan myndigheten avtala om när under avtalstiden som detta 

krav ska vara uppfyllt. Miljöstyrningsrådet rekommenderar att uppföljningen av 

kraven görs direkt efter avtalsstart, det är ett sätt att undvika att få levererade varor 

som inte uppfyller de sociala krav som ställts i upphandlingen. Myndigheten ska 

ha rätt till insyn och eventuella sanktionsmöjligheter vilket ska regleras i 

avtalet.
205

  

MSR och kommissionen rekommenderar inte att sociala krav ställs som 

kvalificeringskrav
206

, det finns dessutom inget uttryckligt stöd för detta i 

lagstiftningen. Risken är att ett kvalificeringskrav minskar företagens möjlighet att 

lämna anbud då de ska vara uppfyllda redan vid avtalsstart. MSR anser dessutom 

att sociala krav inte lämpar sig som ett utvärderingskriterie vid en 

anbudsutvärdering. Istället ska de ställas som obligatoriska krav som samtliga 

anbudsgivare bör leva upp till. Miljöstyrningsrådet anser dock att det inte är 

uteslutet att med tillämpning av utvärderingskriterier ta sociala hänsyn. 

Det är viktigt att det i förfrågningsunderlaget framgår hur uppföljningen kommer 

att gå till samt att anvisningar om vilka frågeställningar som leverantören ska 

svara på vid uppföljningen är inkluderade. Det bör framgå av 

förfrågningsunderlaget vem som har rätt att genomföra uppföljningen.
207

 

4.6. Sammanfattning 

När sociala hänsyn ska beaktas i upphandlingsprocessen råder det delade 

meningar om. Kommissionen menar i ett meddelande att det är först efter 

kontraktets tilldelning som upphandlingskontrakt kan vara ett sätt att verka för 

sociala mål. I en proposition
208

 beskrivs att sociala krav kan anges i de tekniska 

specifikationerna. I SOU ”På jakt efter den goda affären” läses att sociala hänsyn 

endast kan användas som tilldelningskriterium, undertiden det i SOU 

”Upphandlingsstödets framtid” skrivs att det finns stöd att beakta sociala hänsyn i 

nästan alla av upphandlingsfaserna.
209

  

EU-kommissionen menar i sin handledning att det redan i förberedelsestadiet är 

bäst att beakta sociala hänsyn, för att sedan beakta dem i fler faser längre fram i 

processen. Kommissionen menar även att sociala tilldelningskriterier kan 

                                                
204 Se avsnitt 3.4 och 3.4.1. 
205 CSR-kompassen , Offentlig sektor, Särskilda kontraktsvillkor, besökt 2013-04-30. 
206 Se avsnitt 3.2.1. 
207 CSR-kompassen , Offentlig sektor, Särskilda kontraktsvillkor, besökt 2013-04-30.  
208 Prop. 2009/10:180 
209 Se avsnitt 4.2. 
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tillämpas under förutsättning att de är kopplade till kontraktsföremålet, nämnts i 

meddelandet om upphandling samt stämmer överens med EU-rättens 

grundläggande principer.
210

 

VHS-upphandling fick i uppdrag av Jämi att analysera när i 

upphandlingsprocessen sociala krav (krav på jämställdhetsintegrering) kan 

införlivas. De kom fram till att det är bäst att beakta dem i förstudiefasen. Därefter 

ska kraven redovisas i förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen.
211

  

MSR rekommenderar att de krav som av dem framarbetats ska ställas som 

särskilda kontraktsvillkor. De skriver att det är väldigt viktigt att kraven infogas 

vid rätt tidpunkt i upphandlingsprocessen och att det är upp till varje myndighet 

att ta ställning till vilka krav som ska ställas i vilken upphandling. MSR pekar 

också på vikten av att därför beakta sociala krav redan i behovsanalysen för att 

kunna verka för sociala mål på bästa sätt. De kan därefter anges i de tekniska 

specifikationerna.
212

 MSR har även utvecklat ett verktyg som myndigheter kan 

använda sig av då sociala hänsyn ska beaktas, det kallas för CSR-kompassen. De 

menar att särskilda kontaktsvillkor räknas som ett obligatoriskt krav men att 

leverantören inte behöver visa att kraven är uppfyllda redan i kvalificeringsfasen, 

utan de ska uppfyllas under avtalstiden.
213

 

  

                                                
210 Se avsnitt 4.3. 
211 Se avsnitt 4.4. 
212 Se avsnitt 4.5. 
213 Se avsnitt 4.5.1. 
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5. Fördelar och nackdelar med värdet av sociala hänsyn 

5.1. Inledning 

Själva begreppet sociala hänsyn låter positivt. Det är till för en god sak och då 

offentlig upphandling behandlar så pass stora belopp är det viktigt att se till att 

pengarna som läggs ut på offentlig upphandling används på bästa sätt. Genom att 

beakta sociala hänsyn kan en upphandlande myndighet bidra till att arbetslösa har 

lättare att få jobb, att diskrimineringen på arbetsmarknaden minskas och till och 

med att barnarbete i u-länder stoppas. Dock är konsekvenserna av beaktandet av 

sociala hänsyn inte alltid fullt ut positiva. Konkurrensen på marknaden är ett 

måste och om allt för hårda krav ställs, minskar antalet anbud, vilket i sin tur gör 

att konkurrensen på marknaden minskar, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.2. EU-

kommissionens åsikter kommer att behandlas i avsnitt 3.5. Det finns en intressant 

forskningsrapport där för- och nackdelar med offentlig upphandling som 

styrmedel analyseras, denna kommer att beskrivas i avsnitt 5.4. I SOU och 

propositioner finns remissvar som diskuterar för- och nackdelar med sociala 

hänsyn och kommer att anges i avsnitt 5.5. Ett flertal debattartiklar kommer att 

redovisas i avsnitt 5.6 och 5.7. Vi kommer i detta kapitel anta en mer rättspolitisk 

vinkel. 

5.2.  Sociala hänsyn i förhållande till konkurrensen 

En förutsättning för att offentlig upphandling ska leda till en god ekonomisk affär 

är att konkurrensen på marknaden fungerar bra. Konkurrensen är en levande 

faktor och måste därför hela tiden vårdas. Idéburna organisationer tillför stor 

kompetens och är därför betydelsefulla i samhället. Dock har det visats att det inte 

alltid är lätt för dem att göra sig gällande i myndigheters offentliga 

upphandlingar.
214

  

EU:s konkurrensregler
215

 gäller också myndigheter. EU reglerar offentlig 

upphandling för att undvika snedvriden konkurrens.
216

  Det ska vara öppet för 

flera leverantörer att lämna in anbud när stat, kommun och myndigheter ska köpa 

varor eller tjänster. Det kan till exempel vara upphandling av byggentreprenader 

eller vårdtjänster. Det blir därmed möjligt för leverantörer i olika EU-länder att 

lämna anbud på lika villkor i enskilda upphandlingar. 

För att undvika skev konkurrens reglerar EU offentlig upphandling. Huvudsyftet 

är att det ska vara öppet för flera olika leverantörer att lämna in anbud då en 

myndighet ska upphandla något. Detta gör det möjligt för leverantörer i olika EU-

länder att lämna anbud på lika villkor.
217

  

I den s.k. behovsanalysen bestämmer den upphandlande myndigheten vilka 

sociala krav som ska ställas med hänsyn till de upphandlingsregler
218

 som finns. 

                                                
214 SOU 2013:12 s. 612f.  
215 Artiklarna 101 och 102 FEUF. 
216 Direktiv 2004/17/EG art. 11. 
217 EU-upplysningen, Fri konkurrens grundläggande inom EU, besökt 2013-04-03. 
218 Se kapitel 2 och 3. 
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Finns det inte så många leverantörer på marknaden, och behovsanalysen visar ett 

stort behov av en vara eller tjänst, kan ett kvalitetskrav rensa bort den/de 

leverantörer som finns tillgängliga på marknaden. En marknadsanalys ska också 

genomföras, för att inte konkurrensen ska hämmas. I denna analys kommer 

myndigheten till kännedom om vilka leverantörer som finns på marknaden, och 

hur deras verksamheter ser ut i form av arbetsförhållanden mm. Det är viktigt att 

se till att inte kraven som ställs begränsar konkurrensen.
219

  

Att den offentliga sektorn svarar för en stor del av efterfrågan på marknaden kan 

vara väldigt sporrande för leverantörerna att anpassa sig till befintliga krav. 

Däremot är det viktigt att beakta att om kraven är orealistiskt ställda kan 

myndigheten bli lämnad utan anbud. Den upphandlande myndigheten bör också 

beakta små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingen, både 

pga. av att de ska agera icke-diskriminerande och främja konkurrens. Att ställa 

felaktiga krav kan, precis som att bryta avtalsspärren, innebära att myndighetens 

beslut överprövas
220

.
221

 Myndigheter bör vara medvetna om att krav på sociala 

hänsyn inte påverkar alla små och medelstora företag likadant. Det finns vissa 

företag som har större möjligheter att ta tillfället i akt och konkurrera om de 

sociala aspekterna i kontraktet. Andra kanske inte har samma möjlighet att göra 

detta.
222

 

Att ta hänsyn till konkurrensen vid offentlig upphandling är ett krav reglerat i 

LOU. I 4 kap. 17 § LOU anges att en upphandlande myndighet får uppmana en 

deltagare att klarlägga och precisera sitt anbud, såvida det inte leder till att 

konkurrensen blir snedvriden. I 4 kap. 4 § LOU regleras att det slutliga antalet 

anbud alltid ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås. Dessa paragrafer är 

inte direkt riktade för krav på sociala hänsyn, men det visar att myndigheterna 

måste beakta konkurrensen vid offentlig upphandling.  

Det kan vara så att sociala krav kan innebära ett handelshinder, och därmed 

hämma konkurrensen. Därför måste det alltid göras en reflektion om kravets 

positiva påverkan i förhållande till den eventuella konkurrensbegränsningen det 

medför.
223

 

5.3. Kommissionens handledning till sociala hänsyn i offentlig 
upphandling 

Kommissionen stolpar upp följande fördelar med sociala hänsyn: 

 Förbättra efterlevnaden av nationella/internationella åtaganden om sociala 

utvecklingsmål. 

                                                
219 KKV, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 9ff. 
220 Processen hos förvaltningsdomstolar (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen) är 
normalt skriftlig och vardera parten betalar sina eventuella kostnader, t.ex. ombudsarvoden. Domstolarna tar 
inte ut några avgifter för att pröva ansökan, se KKV, Frågor och svar, besökt 2013-05-23. 
221 KKV, Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 11ff. 
222 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 13f.  
223 VHS utredning om integrering av jämställdhet vid offentlig upphandling, s. 5ff. 

https://lagen.nu/2007:1091#K4P4S1
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 Utveckla en produktmarknad som är gynnsam i socialt hänseende 

 Visa på en socialt ansvarsfull samhällsstyrning 

 Effektivisera och utveckla marknaden genom att stimulera integration av 

t.ex. kvinnor 

Fördelarna med att offentliga myndigheter använder sig av SRPP–strategin är att 

det befrämjar EU:s sociala modell. Modellens vision är att kombinera hållbar 

ekonomisk tillväxt med bättre levnads- och arbetsvillkor. Sociala standarder som 

t.ex. icke-diskriminering, socialt skydd för alla, likvärdiga möjligheter mm. är 

viktiga att uppnå. De har även betydelse för en framgångsrik ekonomi. EU har 

lagt större fokus på sociala rättigheter och jämställdhet. Inom EU är hållbar 

utveckling ett centralt mål, det inbegriper både miljöfrågor och sociala frågor. 

Genusperspektivet är ett exempel som har blivit mer integrerat i processen.
224

  

Det finns en växande oro i många länder att det traditionella främjandet av social 

trygghet och rättvisa inte är tillräckliga. Då kan SRPP bidra med att förbättra 

efterlevnaden av nationella och internationella åtaganden om sociala 

utvecklingsmål, dessa förklaras inte närmare av kommissionen. En annan stor 

fördel konkurrensmässigt är att om informationsteknik som är anpassad för 

funktionshindrade upphandlas, vilket i sin tur bidrar till att bättre produkter med 

högre kvalitet blir tillgängliga på marknaden. Detta främjar både 

marknadsinnovationen och konkurrensen i Europa. Genom SRPP ökar även den 

sociala integrationen, detta medför i sin tur att kvinnor, funktionshindrade, 

minoriteter mm. integreras i viktiga marknadsaktiviteter. Att den sociala 

integrationen ökar beror till stor del på att den offentliga upphandlingen i Europa 

är av så stor volym att mycket blir påverkat av den. Pga. dess stora volym är den 

offentliga upphandlingen även ett bra medel att använda för att bidra till 

efterlevnaden av EU-rättens värderingar och behov.
225

 

5.4. Forskningsrapport om effekten av offentlig upphandling som 
styrmedel 

I en forskningsrapport skriven av Frostenson och Sjöström har både positiva och 

negativa effekter gällande offentlig upphandling som styrmedel (gäller till stor del 

sociala hänsyn) radats upp.  

Positiva effekter:  

 Lokala företag inkorporerar pro-sociala värderingar i sin kultur, 

 Det blir lättare för minoriteter och andra utsatta grupper att vinna 

upphandlingar,  

 Nettosysselsättningen ökar, 

 Förekomsten av socialt entreprenörskap ökar, 

Negativa effekter: 

                                                
224 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 9. 
225 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 10. 
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 Kostnaderna ökar, utbudet av hållbara produkter och tjänster är begränsat 

 Svårt att kontrollera efterlevnaden av sociala krav, 

 Då priset på varan ställs inför hållbarhetsprestandan uppkommer en 

prioriteringskonflikt, likaså då hållbarhetsmål står emot varandra samt då 

nationella och globala intressen kolliderar. 

Frostenson och Sjöström menar att problemet med att kostnaderna ökar alltid 

finns, men att andra problem ofta ses som prioriteringskonflikter i hittills 

genomförd forskning. Det är också av värde att myndigheten besitter rätt sorts 

egenskaper, så som kompetens, engagemang, attityd och kapacitet En annan 

viktig aspekt är samarbeten och styrning där myndigheter har en aktiv roll. I 

denna aktiva roll ingår uppföljning och övervakning av att de sociala kriterier som 

ställts efterlevs. Detta tyder på att offentlig upphandling inte endast är en aktivitet 

med positiva och negativa konsekvenser som kan kopplas till den enskilda 

affären, utan att det till stor del handlar om upphandlande myndigheters 

egenskaper  och förmåga att bygga nätverk och relationer som gynnar den sociala 

utvecklingen.
226

 

5.5.  Delade meningar om offentlig upphandling bör användas som 
istyrmedel 

I upphandlingsutredningens remissvar till regeringen, i SOU ”På jakt efter den 

goda affären”, anges att upphandlingsdirektiven ger goda möjligheter att beakta 

sociala hänsyn. Enligt utredningen bör dock den specifika kopplingen till den 

vara/tjänst som upphandlas fortfarande bestå. Vidare anges att 

upphandlingsdirektiven inte ska reglera vad som ska upphandlas, utan bör även i 

framtiden endast reglera själva upphandlingsförfarandet, dvs. hur upphandlingen 

ska genomföras.
227

  

Om offentlig upphandling bör användas som ett styrmedel för att nå 

samhällspolitiska mål råder det delade meningar om. Många remissinstanser 

eftersöker en vetenskapligt baserad vägledning. I SOU ”Goda affärer – en strategi 

för hållbar offentlig upphandling”, uttalar nedanstående instanser sig i frågan. 

Skatteverket påpekar att om en myndighet är ute efter att nå en ”god affär” ska allt 

som kan belasta upphandlingsprocessen undvikas. Detta pga. att desto fler krav, 

desto längre upphandlingsprocess, vilket medför en högre kostnad i form av 

arbetskraft. Enligt Kammarkollegium är grundfrågan huruvida sociala hänsyn i 

offentliga upphandlingar kan komma att bli kostnadseffektiva ur 

samhällssynpunkt? Det kan bli ett problem för upphandlande myndigheter om 

upphandlingskraven ökar. Något som även Företagarna konstaterar är att en 

ytterligare betoning på samhällspolitiska hänsyn, än som redan finns idag, gör 

upphandlingsprocessen komplex och svårhanterbar för de små 

företagen. Tillväxtverket anser att små företag bör kunna undantas från sociala 

hänsyn i offentlig upphandling. 

                                                
226 Frostenson & Sjöström, Sociala krav som styrmedel i offentlig upphandling – en forskningsöversikt, s. 7 
(SOU 2013:12, bilaga 16). 
227 SOU 2011:73, s. 55. 
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Lunds universitet ifrågasätter att offentlig upphandling ska användas för att nå 

samhällsekonomiska och samhällspolitiska mål och menar på att alternativa vägar 

genom ex. annan lagstiftning bör noga övervägas. Göteborgs universitet förordar 

även de att samhällspolitiska mål ska ske genom annan lagstiftning, de menar på 

att upphandlingslagstiftningen har som främsta mål att underlätta för 

anbudsgivare att konkurrera på lika villkor om offentliga medel.  

KKV ser allmänt positivt på att utredningens direktiv om samhällspolitiska mål 

omfattas av sociala hänsyn. TCO anser att offentlig upphandling bör användas 

som styrmedel för att nå samhällspolitiska mål.
228

  

5.6. Använd offentlig upphandling för att få arbetslösa i arbete! 

DN skriver i en artikel att socialdemokraternas ledning, med Löfven i fronten, vill 

tvinga fram anställning av långtidsarbetslösa vid offentliga upphandlingar. Ett 

konkret förslag som socialdemokraterna lagt fram, som Löfven beskriver i 

intervjun, är att utnyttja offentliga upphandlingar för att få arbetslösa i arbete. 

Detta menar Löfven ska ske genom ett villkor, att ett antal procent av 

leverantörens anställda ska komma från en viss pool hos Arbetsförmedlingen, 

läggs in för att få ett offentligt kontakt. Det kan det bli ett effektivt sätt att minska 

arbetslösheten i Sverige, menar han. Löfven säger att om inte ändring görs är 

lagstiftning ett alternativ. Lagen skulle dock inte innebära att alla ska göra den 

typen av upphandlingar vid alla tillfällen, men det ska prövas om det är möjligt i 

varje fall.
229

 I en annan artikel baserad på samma intervju med Löfven skrivs att 

ett alternativ till anställning kan vara om företagen som vinner upphandlingar 

tvingas erbjuda praktikplatser.
230

 

Motargument till Löfvens strategi redovisas i en artikel av Eriksson, som varit i 

kontakt med personer från näringslivet. Han skriver att det socialdemokratiska 

önskemålet om att utnyttja offentlig upphandling för att få arbetslösa i arbete möts 

av skeptis. Kritikerna från näringslivet menar att det gör situationen för små 

företag ännu sämre än idag. Almegas näringspolitiske chef Lindberg tar avstånd 

från socialdemokraternas idé. Han menar att det redan idag finns skrivningar i 

LOU om att ha särskilda sociala klausuler och konstaterar att sådana 

upphandlingar ofta ställer till problem för både upphandlare och budgivare. 

Almega anser att regelverket kring offentlig upphandling handlar om att göra bra 

affärer och om det finns andra politiska mål bör de uttryckas i andra regelverk. 

Lindberg och Laurent (jurist och upphandlings- och konkurrensexpert) anser att 

det förmodligen kommer leda till färre anbud, vilket redan idag är ett problem. 

Genom att bakbinda myndigheter till att ta andra hänsyn än de bästa budet medför 

att skattepengarna inte används på bästa sätt.
231

  

                                                
228 SOU 2013:12, bilaga 5, s. 13ff. 
229 Kärrman, J, Nya Löfven-strategin som ska lyfta S, DN. 
230 Nordin, B, Upphandling ska ge arbetslösa jobb, Upphandling 24. 
231 Eriksson, P, ”Löfven bakbinder företagare och upphandlare”, Upphandling 24. 
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5.7. Bryter kommuner som beaktar sociala hänsyn mot lagen? 

I en artikel i DN skriven av Sahlén, nationalekonom och Laurent, expert på 

upphandlings- och konkurrensfrågor, skrivs att kommuner runt om i landet ställer 

sociala krav i offentliga upphandlingar och att detta i sin tur bidrar till att de inte 

följer lagen. Sahlén och Laurent menar att de sociala kraven kan låta sympatiska, 

men att de leder till att leverantörer diskrimineras, vilket inte är tillåtet. Det finns 

flera kommuner som ställer krav på rättvisemärkta produkter och närproducerad 

skolmat. Detta menar de två författarna innebär att kommunerna tar lagen i egna 

händer och att diskriminering av leverantörer sker med gott samvete runt om i 

landet. De anser att kommunerna utöver det även riskerar att få sämre kvalitet på 

de produkter som upphandlas, eftersom att kostnaderna för att uppfylla kraven går 

ut över kvaliteten och gör den sämre. Sahlén och Laurent menar att kommunernas 

invånare därför riskerar att få sämre kvalitet för skattepengarna de betalar. De 

anser att diskrimineringslagstiftningen som finns är tillräcklig och att det är 

Sveriges riksdag som stiftar lagar på uppdrag av folket. Önskas en skärpt 

lagstiftning på området gäller det att rösta annorlunda i nästa val, skriver Sahlén 

och Laurent.
232

 

Uttalandet fick snabbt ett svar. Redan dagen efter skrevs en artikel av Markstedt 

m.fl. De skriver det är direkt felaktigt att hävda att kommuner som ställer sociala 

krav i offentlig upphandling bryter mot lagen. Det finns belägg för att ta sociala 

hänsyn både i EU:s upphandlingsdirektiv och i LOU (och LUF). De menar att det 

finns flera handledningar som kan användas då sociala krav ska ställas, både från 

EU och nationella myndigheter. Det rör sig inte om sociala krav kan ställas, utan 

hur, förklarar de. Markstedt m.fl. menar att kommunerna har ett ansvar att förvalta 

skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt och sätt. Sveriges politik för global 

utveckling (PGU) har fastslagit att alla politikområden ska bidra till en hållbar 

global utveckling. Sverige är även, genom internationella konventioner, bundet att 

arbeta för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter och att motverka 

fattigdom. Därför bör det definitivt göras i offentlig upphandling, skriver 

Markstedt m.fl. De ger som svar till Sahlén och Laurent att i mål 4619-07 prövade 

länsrätten i Östergötland frågan om Linköpings ansökan om Fairtrade City-

diplomering, de gav dem rätt och konstaterade att sociala krav får ställas i 

samband med offentlig upphandling och att upphandlingsbeslut alltid kan 

överprövas av leverantörer enligt LOU.
233

 

5.8.  Sammanfattning 

Uttrycket sociala hänsyn och dess innebörd låter positivt. Det är dock viktigt att 

inte förbise de nackdelar som sociala hänsyn kan innebära. För att kunna inse 

innebörden av sociala hänsyn har vi i detta kapitel sammanfattat både för- och 

nackdelar. 

 

Konkurrensen på marknaden är väldigt viktig för att offentlig upphandligt ska 

leda till en god ekonomisk affär, utan konkurrens höjs priserna. Det har 

                                                
232 Laurent, B & Sahlén M, Fairtrade city-kommuner tar lagen i egna händer, besökt 2013-03-27. 
233 Markstedt, H, m.fl., Fairtrade city-kommuner bryter inte mot lagen, besökt 2013-03-27. 
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framkommit att det inte är lätt för bl.a. idéburna organisationer att bli tilldelade 

upphandlingskontakt, vilket är ett problem. Det är därför viktigt att en 

proportionerlig bedömning görs så att varken sociala hänsyn eller konkurrens 

åsidosätts. Det är även reglerat i LOU att konkurrensen ska beaktas i 4 kap. 17 § 

LOU läses att en upphandlande myndighet få uppmana en deltagare att klarlägga 

och precisera sitt anbud, såvida det inte leder till att konkurrensen blir 

snedvriden.
234

  

 

Dock har kommissionen angett att om informationsteknik anpassat för 

funktionshindrade upphandlas blir både konkurrensen och marknadsinnovationen 

främjad. Detta pga. att bättre produkter på marknaden bidrar till en bättre 

konkurrens. I kommissionens handledning skrivs att sociala hänsyn bl.a. leder till 

att myndigheterna hjälper till att arbeta mot sociala utvecklingsmål, utveckling av 

en socialt gynnsam produktmarknad görs, främjandet av social integration och 

därmed en effektivare marknad (t.ex. genom att anställa fler kvinnor). 

Kommissionen menar också att beaktandet av sociala hänsyn kan leda till att de 

obligatoriska upphandlingsreglerna efterföljs mer aktivt.
235

  

 

I Frostensons och Sjöströms forskningsrapport anges en rad för- och nackdelar 

med offentlig upphandling som styrmedel. Fördelarna är bl.a. att det blir lättare 

för minoriteter och andra utsatta grupper att vinna upphandlingar, det sociala 

entreprenörskapet ökar, samt att även nettosysselsättningen ökar. De negativa 

faktorerna är att kostnaderna ökar och att det kan bli svårt att kontrollera 

efterlevnaden av de sociala krav som ställs. De menar dock att det rör sig om 

prioriteringskonflikter, och inte rena nackdelar.
236

  

 

Huruvida offentlig upphandling ska användas som styrmedel för att uppnå 

samhällspolitiska mål råder det delade meningar om. Skatteverket menar att allt 

som kan belasta upphandlingsprocessen ska undvikas om myndigheten är ute efter 

en god affär. Kammarkollegium menar att det inte är klart om sociala hänsyn i 

offentliga upphandlingar är kostnadseffektivt ur samhällssynpunkt. Tillväxtverket 

menar att små företag ska kunna undantas från sociala hänsyn i offentliga 

upphandlingar. KKV och TCO anser däremot att sociala hänsyn bör användas 

som styrmedel för att uppnå samhällspolitiska mål.
237

 

 

Stefan Löfven har i en intervju i DN sagt att han vill tvinga fram anställning av 

långtidsarbetslösa vid offentliga upphandlingar. Detta menar Löfven ska ske 

genom ett villkor, att ett antal procent av leverantörens anställda ska komma från 

en viss pool hos Arbetsförmedlingen, läggs in. Det kan bli ett effektivt sätt att 

minska arbetslösheten i Sverige, menar han. Löfven anser att lagstiftning kan vara 

en lösning om ändring inte görs. De som ställer sig emot Löfvens förslag är bl.a. 

Ulf Lindberg, Almegas näringspolitiske chef. Han menar att den lagstiftning på 

området som idag finns är tillräcklig och att beaktandet av sociala hänsyn ofta 

stället till problem för både upphandlare och anbudsgivare. Lindberg och Laurent 

                                                
234 Se avsnitt 5.2. 
235 Se avsnitt 5.3. 
236 Se avsnitt 5.4. 
237 Se avsnitt 5.5. 

https://lagen.nu/2007:1091#K4P4S1
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har också ställt sig mot Löfvens förslag och menar att en sådan lagstiftning 

förmodligen skulle leda till ännu färre anbud, vilket redan är ett problem.
238

 

 

Laurent och Sahlén skriver i en artikel i DN att kommuner som ställer sociala krav 

(bl.a. på rättvisemärkta produkter i offentlig upphandling) bryter mot lagen. De 

menar att de EU-rättsliga principerna åsidosätts om sociala hänsyn beaktas och 

anser att den diskrimineringslagstiftning som idag finns i Sverige är tillräckligt. 

 

Markstedt m.fl. håller inte med Laurent och Sahlén utan menar att det finns stöd i 

både Sveriges och EU:s upphandlingslagstiftning att beakta sociala hänsyn vid 

offentlig upphandling. De skriver också att upphandlingar där sociala hänsyn 

beaktats har blivit godkända enligt EU-domstolen.
239

 

 

  

                                                
238 Se avsnitt 5.6. 
239 Se avsnitt 5.7. 
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6. Avslutning 

6.1. Vad är karaktäristiskt för begreppet sociala hänsyn? 

Som vi beskrivit i det inledande kapitlet har ingen entydig definition av begreppet 

sociala hänsyn fastställts i rättspraxis.
240

 Begreppet kan innefatta arbetsrättsliga 

frågor, såsom arbetsmiljö och kollektivavtal, det kan innefatta frågor om etik och 

arbetsförhållanden, främst i u-länder, det kan även innefatta motverkandet av 

diskriminering, främjandet av jämställdhet och integration. Begreppet är brett.  

Kommissionen har definierat begreppet sociala hänsyn
241

 och menar att det kan 

innebära att t.ex. trygga de grundläggande rättigheterna, principerna om icke-

diskriminering och likabehandling (genom t.ex. jämställdhet mellan män och 

kvinnor). De menar att det kan omfatta integrering av missgynnade personer på 

arbetsmarknaden och även positiv särbehandling.  

Enligt kommissionen är ett sätt att beakta sociala hänsyn att utesluta anbudsgivare 

som brutit mot gällande lagstiftning på området samt främjande av lika 

möjligheter, detta kan göras enligt 10 kap. 2 § LOU. Utöver det kan 

myndigheterna ställa villkor som exempelvis främjar anställning av kvinnor eller 

skyddar missgynnade kategorier.   

Kommissionen listar i ett meddelande
242

 exempel på särskilt tillkommande villkor 

som den upphandlande myndigheten kan ställa vid offentliga upphandlingar. De 

anger att myndigheten kan kräva att leverantören ska anställa arbetslösa, 

funktionshindrade och ungdomar mm. De kan också ställa krav på att leverantören 

ska främja jämställdhet mellan män och kvinnor, mångfald och/eller att 

leverantören följer ILO:s grundläggande konventioner.
243

 

Kommissionen menar vidare
244

 att SRPP innefattar upphandlingsaktiviteter som 

tar hänsyn till bl.a.  

 

 Sysselsättningsmöjligheter 

 Anständigt arbete 

 Sociala rättigheter 

 Arbetstagares rättigheter 

 Lika möjligheter 

 Social integration 

 Främjandet av mänskliga rättigheter
245

 

 

Detta ska enligt dem göras samtidigt som även de fem EU-rättsliga principerna 

beaktas. 

                                                
240 Jfr. avsnitt 2.3.2.  
241 Se avsnitt 2.3.2. 
242 KOM (2001) 566. 
243 Se avsnitt 3.4.1. 
244 Se citat i avsnitt 2.3.2. 
245 Se avsnitt 2.5. 
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I preambeln till upphandlingsdirektiven finns ett citat som kan definiera begreppet 

sociala hänsyn.
246

 Där läses att villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är 

förenligt med EU:s gällande upphandlingsdirektiv om de inte är direkt/indirekt 

diskriminerande. Villkoren kan enligt preambeln syfta till att främja 

yrkesutbildning på arbetsplatsen, anställning av personer som har särskilda 

svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet och skydda 

miljön. Följandet av ILO:s kärnkonventioner
247

 uppmuntras av kommissionen och 

även att anställa ett större antal personer med funktionshinder än vad som krävs 

enligt nationell lagstiftning anses positivt. 

Det går som vi tidigare beskrivit inte att definiera sociala hänsyn fullt ut. Däremot 

har EU-kommissionens definitioner gjort att vi fått en bättre uppfattning. Det står 

klart att sociala hänsyn kan påverka många faktorer i samhället. Sociala krav 

innefattar ofta arbetsrättsliga frågor, så som citaten anger i avsnitt 2.3.2. Även 

främjandet av jämställdhet och social integration samt verkandet för mänskliga 

fri- och rättigheter, som vi beskrivit i avsnitt 2.5 och 2.6. Också mer påtagliga 

samhällsproblem, såsom barnarbete kan sociala krav påverka, vilket vi angett i 

avsnitt 3.4.1. Genom att beakta sociala hänsyn på rätt sätt finns möjligheten att på 

så vis verka för goda saker i samhället.  

Att inkorporera ett nytt begrepp i lagen, så som gjorts i 1 kap. 9 a § LOU, kan 

medföra svårigheter då ingen definition anges. Att läsa kommissionens förslag 

kan ge en ökad förståelse, men vi anser att begreppet skulle behöva definieras 

tydligare i lagen eller i rättspraxis. En definition av förvaltningsdomstolarna 

skulle underlätta för lagens tillämpning. Finns det inga tydliga förklaringar är det 

inte lätt för myndigheter att beakta sociala hänsyn på rätt sätt. Då ett juridiskt 

begrepp ska analyseras är en definition en viktig faktor. Det går som vi beskrivit 

ovan att förstå vad sociala hänsyn kan beröra, men det finns inget rättsligt material 

som förklarar hur vad sociala hänsyn faktiskt berör.  

Det skulle också kunna ses som ett problem med en entydig och snäv definition. 

Detta pga. att alla myndigheter upphandlar olika saker och har olika behov att 

uppfylla. Som vi beskrivit i avsnitt 3.4.1 och 3.5 kan inte alla sociala krav ställas i 

alla olika upphandlingar, utan en bedömning från fall till fall behöver göras. 

Upphandlingsformerna skiljer sig ifrån varandra, som vi beskrivit i avsnitt 3.2, 

vilket gör att det inte går att bestämma exakt hur och när sociala hänsyn ska 

beaktas. 

6.2.  Regleringen av sociala hänsyn i EU-rätten 

Sveriges upphandlingslagstiftning bygger på EU-rätten och därför börjar vi 

uppsatsen med att gå igenom EU-rättens reglering av sociala hänsyn. Då vi 

utredde ursprunget för begreppet ”sociala hänsyn” framkom det att 

kommissionen, genom ett meddelade, redan år 1998 uppmuntrade 

medlemsstaterna att använda offentlig upphandling för att verkställa delar av EU:s 

arbetsmarknads- och socialpolitik.  

                                                
246 Se citat i avsnitt 2.3.2. 
247 Se avsnitt 3.4.1. 
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De äldre upphandlingsdirektiven (från 1992
248

) hade syftet att undanröja hinder 

för den fria rörligheten och på så vis öppna marknaden för konkurrens. 

Upphandlingsregleringen var, innan de nya upphandlingsdirektiven, av 

ekonomisk karaktär. År 2004 tillkom två nya upphandlingsdirektiv.
249

 Syftet med 

de två är också att undanröja hinder för den fria rörligheten på marknaden. 

Däremot ges nu möjligheten att ställa sociala krav för hur kontraktet ska fullföljas, 

och kraven får bl.a. omfatta sociala hänsyn.
250

 Direktiven öppnar även 

möjligheten för upphandlande myndigheter att använda kriterier för att tillgodose 

sociala krav, främst hos missgynnade folkgrupper. Enligt förarbeten till direktiven 

anges att kriterierna och villkoren för fullgörande av ett kontrakt är förenliga med 

direktiven såvida de inte är direkt/indirekt diskriminerande och att de anges i 

meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.  

I nuläget behandlas ett förslag på ett nytt upphandlingsdirektiv. Sociala hänsyn att 

ta mer plats och kommissionen har bl.a. föreslagit att det ska vara möjligt för 

myndigheter att utesluta leverantörer som bryter mot EU-rättsliga krav på det 

sociala området. Sociala krav som tas med i tilldelningskriterierna ska omfatta 

faktorer som hälsoskydd, främjandet av social integration, bl.a. för personer med 

funktionshinder, och även arbetsvillkoren för de som direkt/indirekt deltar i 

genomförandet av kontraktet. Det nya upphandlingsdirektivet kommer troligtvis 

att antas sommaren 2013 och det återstår därför att se hur mycket utrymme 

beaktandet av sociala hänsyn tilldelas.
251

 

Utöver EU:s upphandlingsdirektiv, som är bindande för medlemstaterna, finns en 

handledning från kommissionen gällande socialt ansvarsfull upphandling (SRPP) 

och den s.k. CEMR-deklarationen. Kommissionens handledning handlar om att 

föregå med gott exempel och på så vis påverka marknaden. Den behandlar bl.a. 

främjandet av anställning av arbetslösa, anständigt arbete och främjandet av små 

och medelstora företag. Kommissionen är inte negativt inställda till att beakta 

sociala hänsyn och menar på att myndigheter bör upphandla på ett socialt 

ansvarsfullt vis. 

CEMR-deklarationen är en jämställdhetsdeklaration som Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) står bakom. Deklarationen innehåller en specifik bestämmelse, 

art. 12, som uppmanar Europas kommuner och regioner att öka sin medvetenhet 

vad gäller att främja jämställdhet i offentlig upphandling. Jämställdhet är som vi 

angivit i avsnitt 2.6 en del av sociala hänsyn, vilket gör artikeln i CEMR-

deklarationen aktuell för vårt ämne. Undertecknarna förbinds att verka för 

jämställdhet vid offentlig upphandling. Det regleras att undertecknaren ska se till 

att den vinnande leverantören beaktar och arbetar för ökad jämställdhet i 

verksamheten på samma vis som undertecknaren själv skulle gjort. 

                                                
248 De direktiv som bl.a. avses är rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av 

förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster och rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om 
samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor. 
249 Direktiv 2004/17/EG och direktiv 2004/18/EG. 
250

 Direktiv 2004/18/EG art. 26. 
251

 Se avsnitt 2.4.1. 
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6.3.  Regleringen av sociala hänsyn i den nationella rätten 

De juridiska möjligheterna att ställa sociala krav är flera. 6 kap. 13 § LOU 

reglerar att en upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala krav. Den 

sistnämnda bestämmelsen är den äldsta regeln, i nationell rätt, som ger 

möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.  Bestämmelsen 

är inkorporerad i svensk rätt efter EU:s upphandlingsdirektiv. Den infördes för att 

förtydliga möjligheten att ställa sociala och arbetsmarknadspolitiska krav vid 

offentlig upphandling. Villkoren som ställs enligt 6 kap. 13 § LOU kallas 

”särskilda kontraktsvillkor”. Sådana villkor öppnar möjligheten att använda sig av 

antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt. Villkoren är inte detsamma 

som krav på leverantören genom s.k. utvärderingskriterier, utan det rör sig om 

villkor därutöver. Ett exempel på särskilda kontraktsvillkor är ILO:s 

kärnkonventioner och antidiskrimineringsklausuler enligt den s.k. 

antidiskrimineringsförordningen.
252

  

År 2006 tillkom antidiskrimineringsförordningen
253

 för att motverka 

diskriminering hos leverantörer i upphandlingskontrakt. Syftet är att öka 

efterlevanden av DiskrL. Något som gör antidiskrimineringsförordningen viktig är 

att den är bindande, till skillnad från bestämmelserna om sociala hänsyn i LOU
254

. 

Förordningen har anammats av i princip samtliga myndigheter i Sverige. En 

undersökning över effekten av förordningen visar att det råder delade meningar 

om dess effekt. Ungefär hälften av de tillfrågade myndigheterna menar att 

medvetenheten hos anbudsgivarna ökat, och den återstående hälften menar 

motsatsen. Undersökningen visar däremot att det är flera leverantörer som 

upprättat diverse policys och planer för deras arbete för ökad jämställdhet och 

mångfald. Om uppföljning av de sociala krav som ställs inte sker skulle det kunna 

medföra att antidiskrimineringsförordningen skulle kunna förlora sin trovärdighet. 

Detta skulle sin tur kunna medföra att förordningens syfte att motverka 

diskriminering går förlorad.
255

 

Bestämmelsen i 1 kap. 9 a § LOU, reglerar att sociala hänsyn bör beaktas vid 

offentlig upphandling. Regeln syftar till att ge incitament för upphandlande 

myndigheter att införliva sociala hänsyn i upphandlingsprocessen. Bestämmelsen 

är utformad på så vis att det inte är möjligt att kräva att sociala hänsyn ska 

beaktas, och det går inte heller att överpröva en upphandling för att den inte 

innehåller sådana krav.
256

 Däremot bör bestämmelsen ge myndigheten en 

fingervisning om att föregå med gott exempel. 

Utöver dessa bestämmelser finns även en regel, 10 kap. 2 § LOU, som ger den 

upphandlande myndigheten rätten att utesluta en leverantör som dömts för brott 

eller begått allvarliga fel i sin yrkesutövning. Bestämmelsen gäller inte enbart 

sociala hänsyn, men kan tillämpas om leverantören brutit mot sociala regler
257

, 
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 Se avsnitt 3.4.1. 
253 Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. 
254 Se 6 kap. 13 § och 1 kap. 9 a § LOU. 
255

 Se avsnitt 3.5. 
256

 Se avsnitt 3.3 och 3.5. 
257 Se avsnitt 3.5. 
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vilket gör den aktuell i utredningen av sociala hänsyns värde i 

upphandlingsprocessen. 

6.3.1. Redovisade brister i upphandlingslagstiftningen 

Upphandlingsutredningen har upptäckt flera brister på upphandlingsområdet. De 

har kommit fram till att det finns ett stort behov av upphandlingsstödjande 

åtgärder, främst gällande uppföljningen av sociala krav.
258

 Det finns enligt dem 

idag ingen klarhet i vad som gäller, vilket gör det svårt för den enskilde 

upphandlaren att beakta sociala hänsyn. Upphandlare behöver besitta en bred 

kompetens, de ska ha kunskaper inom juridik, ekonomi, teknik, miljö och sociala 

hänsyn. Ett problem är utbudet av utbildningar på högskole- och universitetsnivå. 

Upphandlingsutredningen har kommit fram till att det råder en rädsla hos 

upphandlare att bli överprövade. Detta påverkar dem på så vis att de inte utnyttjar 

de möjligheter som finns på upphandlingsområdet, t.ex. att ställa sociala krav.
259

 

Kanske är det så att upphandlare idag inte har tillräckligt stor kompetens för att 

kunna beakta sociala hänsyn. Att det finns relativt få vägledningar, få utbildningar 

och den breda kompetens som krävs idag i flera fall inte existerar medför att det 

förmodligen kommer att krävas mycket innan myndigheter ser beaktandet av 

sociala hänsyn som något naturligt.  

Upphandlingslagstiftningen utvecklas snabbt och om inte myndigheterna ”hänger 

med” tror vi att det finns en risk att lagstiftningen inte efterlevs. Då vi 

praktiserade på Landstinget i Värmland fick vi en inblick i hur varierande arbetet 

som upphandlare är. Precis som Upphandlingsutredningen framlagt krävs det 

kompetens inom flera olika områden. Detta kan naturligtvis bli ett problem, då det 

inte finns en optimal utbildning som ger kunskaper i allt det som krävs. Det finns 

en del bra vägledningar hur sociala hänsyn kan inkorporeras i 

upphandlingsförfaranden, men som upphandlingsutredningen menar förekommer 

det en rädsla att bli överprövade och strida mot de EU-rättsliga principerna.  

6.3.2. Hur långtgående krav ställer svensk 
iiiiiiupphandlingslagstiftning på sociala hänsyn? 

Att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling är inte ett måste, varken i EU-

rätt eller i nationell lagstiftning. Bestämmelserna om sociala hänsyn i offentlig 

upphandling är i dagsläget, både i EU- och nationell rätt, på får- och bör-nivå. Det 

innebär att det inte är obligatoriskt att beakta sociala hänsyn.
260

 Utvecklingen går 

dock ständigt framåt och hittills har kravet i lagen stärkts mer och mer och 

diskussionen om ett skallkrav som skulle reglera sociala hänsyn har nyss blossat 

upp. Löfven (som vi beskrivit i avsnitt 5.6) anser att offentlig upphandling ska 

användas för att minska arbetslösheten. Han menar att en tvingande lagstiftning 

kan bli aktuell. Det är flera som inte håller med honom i hans argument. Eriksson 

menar att en tvingande lagstiftning på området skulle leda till färre anbud, vilket 

redan idag kan ses som ett problem. Lindberg och Laurent menar dessutom att 

                                                
258 Se avsnitt 3.7.2. 
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situationen för små och medelstora företag skulle försämras ytterligare, menar 

vissa.   

I Frostenson och Sjöströms forskningsrapport finns en skala illustrerad huruvida 

det är frivilligt eller tvingade att ställa sociala krav i offentliga upphandlingar. De 

menar att sociala hänsyn är mittemellan, alltså varken tvingande (såsom viss 

lagstiftning på området) eller helt frivillig (såsom myndigheters egna 

uppförandekoder).
261

 Det tycker vi är ett bra sätt att beskriva hur starkt kravet i 

lagen är. 

Ämnet sociala hänsyn är omtalat och börjar bli trendigt, precis som miljö varit en 

längre period. Det innebär att fler och fler myndigheter förmodligen kommer att 

anamma policys och andra strategier för att upphandla på ett socialt smart vis. Vi 

anser att det är viktigt att myndigheter förstår att beaktandet av sociala hänsyn inte 

strider mot EU-rätten. Kommissionen varken förbjuder eller är negativt inställda 

till att sociala hänsyn beaktas i offentliga upphandlingar.
262

 

6.4. När i upphandlingsprocessen bör sociala hänsyn beaktas? 

Som vi redovisat i kapitel 4 finns det inga speciella riktlinjer för när i 

upphandlingsprocessen sociala hänsyn bör beaktas. Detta gäller om myndigheten 

väljer att beakta sociala hänsyn enligt bör-regeln i 1 kap. 9 a § LOU. Väljer 

myndigheten att tillämpa bestämmelsen i 6 kap. 13 § LOU finns däremot tydligare 

anvisningar.
263

 Det råder delade meningar om vad som är bästa steget i processen 

att beakta sociala hänsyn. Kommissionen menar att det är först efter kontraktets 

tilldelning som myndigheten kan använda kontraktet för att verka för sociala mål. 

I prop. ”Nya rättsmedel på upphandlingsområdet” anges att de ska anges i de 

tekniska specifikationerna. Enligt. SOU ”På jakt efter den goda affären” kan 

sociala hänsyn användas som tilldelningskriterium då myndigheten ska välja det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Enligt SOU ”Upphandlingsstödets 

framtid” utvecklas ovanstående till att sociala hänsyn kan beaktas i de tekniska 

specifikationerna, vid uteslutning av leverantörer, i villkoren för utförandet av 

kontraktet, i kriterierna vid anbudsutvärderingen och vid beviskrav vid val av 

deltagare i ett upphandlingsförfarande. I SOU ”Goda affärer – en strategi för 

hållbar offentlig upphandling” skrivs att sociala hänsyn kan beaktas i samma faser 

som ovan, men att det finns ett flertal begränsningar, såsom kontraktets storlek.
264

  

Kommissionen skriver att det är bäst att beakta sociala hänsyn redan i 

förberedelsestadiet, alltså i behovs och marknadsanalysen. De har även i sin 

skrivelse om SRPP listat en rad olika sätt att använda sig av då sociala hänsyn 

önskas beaktas. På så vis har de, enligt oss, skrivit det mest utförliga och 

beskrivande tillvägagångssättet som vi tror myndigheter kan ha nytta av.
265

 

                                                
261 Frostenson & Sjöström, Sociala krav som styrmedel i offentlig upphandling, (SOU 2013:12 bilaga 16), s. 
5. 
262 Se avsnitt 5.3. 
263 Se avsnitt 3.4.1. 
264 Se avsnitt 4.2. 
265 Se avsnitt 4.3. 
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VHS upphandling har listat upp vad myndigheter bör göra innan de beaktar 

sociala hänsyn.
266

 De skriver att genom att ta ställning till hur kravet ska ställas, 

vad det ska innehålla och hur detta påverkar myndigheten kan myndigheten 

strukturera målsättningarna i upphandlingen. Detta görs i förstudiefasen (alltså i 

behovs- och marknadsanalysen) för att sedan beakta dem återigen i följande faser: 

• Förfrågningsunderlaget 

• Kvalificeringsmomentet 

• Kravspecifikationen 

 

MSR har också en vägledning, men de rekommenderar att sociala krav ställs som 

särskilda kontraktsvillkor. Om myndigheten väljer att beakta sociala hänsyn enligt 

6 kap. 13 § LOU, enligt s.k. särskilda kontraktsvillkor finns det däremot 

restriktioner för när de ska ställas. De ska då enligt paragrafen anges i annonsen 

om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. Vidare har de samma åsikter som 

VHS upphandling och listar upp samma upphandlingsfaser.
267

  

MSR:s framarbetade verktyg för att beakta sociala hänsyn kallas CSR-

kompassen.
268

 Till skillnad från SOU ”På jakt efter den goda affären” och MSR, 

anser CSR att sociala krav inte lämpar sig som ett utvärderingskriterie och anser 

att de istället ska ställas som obligatoriska krav som samtliga anbudsgivare bör 

leva upp till.  

Det är svårt att lägga ihop alla åsikter och dra någon slutsats av det, eftersom de 

alla tycker olika i frågan. Vi anser dock att varje myndighet bör ta ställning i hur 

de vill genomföra beaktandet av sociala hänsyn. Det finns inga rätta eller felaktiga 

svar, utan det är upp till myndigheten. Däremot anser de flesta som uttalat sig i 

frågan att sociala hänsyn bör beaktas redan i förberedelsefasen, vilket vi tycker 

skulle vara bra. På så vis kan myndigheten genomföra en välplanerad och 

genomtänkt upphandling. En sådan upphandling bör inte leda till någon 

överprövning och inte heller strida mot någon av de fem EU-rättsliga principerna. 

6.5.  Fördelar och nackdelar med värdet av sociala hänsyn 

Att ta hänsyn till konkurrensen vid offentlig upphandling är ett krav reglerat i 

LOU. En förutsättning för att offentlig upphandling ska leda till en god 

ekonomisk affär är att konkurrensen på marknaden fungerar bra. EU har en rad 

olika konkurrensregler som även gäller myndigheter. Huvudsyftet är att det ska 

vara öppet för flera olika leverantörer att lämna in anbud då en myndighet ska 

upphandla något. Det är viktigt att se till att de kraven som ställs inte begränsar 

konkurrensen.  

Att den offentliga sektorn svarar för en stor del av efterfrågan på marknaden kan 

vara väldigt sporrande för leverantörerna att anpassa sin verksamhet till befintliga 

krav. Myndigheter bör vara medvetna om att krav på sociala hänsyn inte påverkar 

                                                
266 Se avsnitt 4.4. 
267 Se avsnitt 4.5. 
268 Se avsnitt 4.5.1. 
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alla små och medelstora företag likadant. Det finns vissa företag som har större 

möjligheter att ta tillfället i akt och konkurrera om de sociala aspekterna i 

kontraktet. Andra kanske inte har samma möjlighet att göra detta.
269

 Mindre 

organisationer är ofta betydelsefulla för samhället, men kan ha svårt att uppnå 

sociala krav.
270

  

Det kan vara så att sociala krav kan innebära ett handelshinder. Därför måste det 

alltid göras ett reflekterande om kravets positiva påverkan i förhållande till den 

eventuella konkurrensbegränsningen det medför.
271

 

6.5.1. Kommissionens handledning 

Kommissionens handledning, den sk. SRPP-strategi ska befrämja EU:s sociala 

modell vars vision är att kombinera hållbar ekonomisk tillväxt med bättre 

levnads- och arbetsvillkor. Offentlig upphandling i Europa är av så stor volym och 

ses som ett lämpligt medel att använda för att bidra till efterlevnaden av EU-

rättens värderingar och behov.
272

 EU har lagt större fokus på sociala rättigheter 

och jämställdhet något som kommissionen menar har betydelse för en 

framgångsrik ekonomi.  

Dels menar kommissionen att användandet av SRPP främjar social trygghet och 

rättvisa, det finns nämligen idag en växande oro i många länder och det 

traditionella arbetet med dessa frågor ses inte som tillräckliga. SRPP ökar den 

sociala integrationen, detta medför i sin tur att kvinnor, funktionshindrade, 

minoriteter mm. integreras i viktiga marknadsaktiviteter. Dels är det en stor fördel 

konkurrensmässigt om informationsteknik som är anpassad för funktionshindrade 

upphandlas, vilket i sin tur bidrar till att bättre produkter med högre kvalitet blir 

tillgängliga på marknaden. Detta främjar både marknadsinnovationen och 

konkurrensen i Europa.
273

 

6.5.2.  Delade meningar om nyttan och effekten av att beakta 
iiiiiiisociala hänsyn 

I en intervju har Löfven uttalat att offentliga upphandlingar kan utnyttjas för att få 

arbetslösa i arbete. Genom ett villkor om att en viss procent av de anställda hos 

leverantören ska komma från en viss pool hos Arbetsförmedlingen för att få ett 

offentligt kontrakt, kan det bli ett effektivt sätt att minska arbetslösheten i Sverige. 

Ett alternativ till anställning kan vara om företagen som vinner upphandlingar 

tvingas erbjuda praktikplatser. 

Inom näringslivet möts Löfvens strategi med skepsis, förslaget om att utnyttja 

offentlig upphandling för att få arbetslösa i arbete gör situationen för små företag 

ännu sämre än vad den är idag, förmodligen kommer det bara leda till färre anbud. 

De skrivningar i LOU som finns angående särskilda sociala klausuler ställer redan 

till problem för upphandlare och budgivare. Genom att bakbinda myndigheter till 

                                                
269 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 13f.  
270 SOU 2013:12 s. 612f. 
271 Se avsnitt 5.2. 
272 EU-kommissionen, Socialt ansvarsfull upphandling, s. 9f. 
273 Se avsnitt 5.3. 
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att ta andra hänsyn än de bästa budet, medförs att skattepengarna inte används på 

bästa sätt, anser röster ifrån näringslivet.
274

 

I en annan artikel skriver Laurent & Sahlén genom att Fairtrade city-kommuner 

ställer sociala krav i sina offentliga upphandlingar bryter de mot gällande 

lagstiftning.
275

 De menar att det går emot de EU-rättsliga principerna och att den 

diskrimineringslagstiftning som idag finns tillgänglig är tillräcklig.  

Markstedt m fl. svarade redan dagen efter med en ny artikel där de menade att det 

är direkt felaktigt att hävda att Fairtrade city-kommuner skulle strida mot lagen.
276

 

De skriver att det finns belägg i både LOU och LUF att beakta sociala hänsyn. de 

menar att om en anbudsgivare är missnöjd finns alltid möjligheten att genom LOU 

överklaga upphandlingen, oavsett om sociala krav ställts eller ej. 

6.6.  Egna reflektioner 

Genom att analysera för- och nackdelarna av konsekvenserna med sociala hänsyn 

anser vi att de positiva konsekvenserna överväger de negativa. Konkurrensen ska 

naturligtvis främjas, men om myndigheterna skulle skärpa sina krav skulle 

marknaden med största sannolikhet anpassa sig. Det är dock viktigt att inse att 

sociala hänsyn inte är lämpligt att beakta i alla sorters upphandlingar. Vet 

myndigheten med sig att det som ska upphandlas har väldigt få leverantörer kan 

det vara lämpligt att tona ned kraven lite, så att fler ändå kan delta i 

upphandlingen. Trots svårigheten att anpassa sig till sociala krav kan det ses som 

en möjlighet för dem att rikta in sig på anställandet av arbetslösa, eller främjandet 

av jämställdhet.  

Vi tycker om tanken att staten ska föregå med gott exempel så att skattepengarna 

utnyttjas på rätt sätt. Det kan ses som att gå till affären och handla med grannens 

pengar, och det ska då göras på ett ansvarsfullt vis. Genom att myndigheter 

beaktar sociala hänsyn i offentliga upphandlingar används skattepengarna i goda 

syften, t.ex. för att minska arbetslöshet eller underlätta för funktionshindrade att få 

arbete.  

Att integrera sociala hänsyn i offentliga upphandlingar tror vi även skulle kunna 

leda till att andra lagar efterföljs. Pga. att det varje år upphandlas för så stora 

belopp så är det ett väldigt bra sätt att arbeta för samhälleliga mål. Skulle 

myndigheter börja ställa sociala krav om t.ex. jämställdhetsintegrering eller 

mångfald, skulle det kunna leda till att DiskrL beaktas indirekt. Huruvida 

myndigheten skulle ställa sociala krav som skall- eller börkrav beror på 

upphandlingsformen och förväntat antal anbud. Om myndigheten ska upphandla 

någon vara där det finns en mängd leverantörer skulle det vara effektivt att sätta 

det som ett skallkrav. Skulle det däremot vara ett mindre antal leverantörer 

tillgängliga skulle sociala krav kunna ställas som börkrav istället, vilket gör att 

anbuden inte förkastas och på så vis hämmar konkurrensen.  

                                                
274 Se avsnitt 5.6.1. 
275 Se avsnitt 5.7. 
276 Se avsnitt 5.7. 
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Löfvens åsikt
277

 att använda offentlig upphandling som ett styrmedel för att 

minska arbetslösheten har bemötts både positivt och negativt. Vi anser att 

lagstiftning på området inte skulle vara nödvändigt om myndigheterna fick 

kunskap om möjligheterna de har att ställa sociala krav. Vi tycker det skulle vara 

fel att ”tvinga” leverantörer att anställa långtidsarbetslösa, utan vi anser att sociala 

hänsyn ska användas som morot hellre än piska. En tvingande lagstiftning skulle 

förmodligen inte ge bättre effekt. Vi anser att det är bättre om leverantörerna 

istället skulle se det som något de tjänade på, både ekonomiskt och socialt 

ansvarsfullt. Skulle myndigheter börja ställa mer krav kommer leverantörerna 

med stor sannolikhet att anpassa sig, som vi beskrivit ovan, och därför skulle fler 

vägledningar och utbildningsmöjligheter leda till något mer positivt. Vi anser att 

den lagstiftning som idag finns är tillräcklig. Däremot tror vi att myndigheter som 

praktiskt arbetar med offentlig upphandling är i behov av fler vägledningar i hur 

de ska gå till väga då sociala hänsyn ska beaktas. 

Det finns flera juridiska möjligheter att beakta sociala hänsyn i offentlig 

upphandling, dessa finns beskrivna i kapitel 2 och 3. Det är viktigt att detta 

uppmärksammas och att kunskap sprids. Den juridiska kunskapen är bristfällig 

och vi tror att seminarium, utbildningsdagar och idébyten skulle kunna leda till att 

myndigheterna inser möjligheterna som finns. Möjligheten att integrera sociala 

hänsyn i offentlig upphandling är faktiskt större än vad som ofta antas.
278

 Däremot 

finns, som upphandlingsutredningen kommit fram till, en rädsla hos upphandlare 

att bli överprövade och att bryta mot de fem EU-rättsliga principerna. Det är 

viktigt att inse att genom att ställa sociala krav behöver inte andra obligatoriska 

upphandlingsregler åsidosättas. Om myndighetens beslut skulle överklagas är det 

viktigt att förstå att så länge de sociala kraven ställts på rätt sätt har inte 

myndigheten gjort något fel.  

I avsnitt 3.6.2 beskriver vi att upphandlingsstödsutredningen anser att den 

upphandlingsstödjande verksamheten bör integreras i en befintlig myndighet. Om 

inte detta är möjligt menar upphandlingsstödsutredningen att en ny myndighet kan 

komma att behöva skapas. Det förslagen tycker vi är bra. Det skulle vara positivt 

med en ansvarig myndighet som kan vägleda och sprida kunskap om offentlig 

upphandling, mer än vad som idag finns. 

Ett argument för att det är av vikt att beakta sociala hänsyn i offentliga 

upphandlingar är att skattebetalarna/invånarna ska ha förtroende för den offentliga 

sektorn, att de ska känna en trygghet i att skattemedlen inte ska gå till företag som 

kan misstänkas ägna sig åt exempelvis någon form av diskriminering.
279

 

Sammanfattningsvis anser vi att de positiva konsekvenserna med sociala hänsyn i 

upphandling överväger de nackdelar som idag finns. Därför skulle vi se det som 

positivt om fler och fler myndigheter väljer att upphandla på ett socialt 

ansvarsfullt vis och därmed använder skattebetalarnas pengar på bästa möjliga vis. 

Offentlig upphandling är enligt oss ett väldigt bra styrmedel för att uppnå sociala 

och samhälleliga mål. 

                                                
277 Se avsnitt 5.6. 
278 Se avsnitt 2.4. 
279 SOU 2013:12, s 378. 
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