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Förord 

Avsikten med denna uppsats är att klargöra huruvida svenska upphandlande enheter kan 

ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling. Vi har under arbetets 

författade tagit del av den stora politiska diskussion som frekvent förekommer i media. 

Ämnesområdet har enligt vår mening varit intressant och i högsta grad aktuellt i samband 

med det stundande riksdagsvalet som troligen kommer att innefatta flertalet arbetsrättsliga 

frågeställningar.  

Vi vill tacka statsjuristen Stefan Olsson på Örebro kommun som försett oss med offentligt 

material samt goda råd i vår jakt på relevant underlag till studien. Vi vill även tacka 

Catharina Sitte Durling och Carl Durling för den praktiska handledning vi erhållit under 

uppsatsens gång.  

Vi hoppas att kommande läsning uppfattas intressant och ger en inblick i rådande rättsläge. 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen tar upp frågan huruvida upphandlande enheter kan ställa krav på svenska 

kollektivavtal vid offentliga upphandlingar utifrån både nationella och gemenskapsrättsliga 

regler. Ämnet är aktuellt och har genom blockaden i Vaxholms kommun väckt stor 

diskussion i media då ärendet i nuläget ligger hos EG-domstolen.  

De juridiska områden som berörs är europeisk integrationsrätt, arbetsrätt och 

upphandlingsjuridik. För att besvara frågan har vi utrett vad är gällande rätt på området 

genom att undersöka relevanta rättsfall samt tagit upp hur frågan diskuteras i den svenska 

samhällsdebatten. Utifrån detta har vi svarat på frågeställningen och diskuterat kring en 

framtida lösning på problemet. I nuläget kan den upphandlande enheten inte ställa dessa 

krav men vi ser en eventuell förändring i framtiden.



Begreppsförklaringar  
 
Rörande upphandlingsför farandet:1 

Anbudsgivare: den som lämnar anbud.  

Di rektupphandl ing: upphandling utan krav på anbud. 

Förf rågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller 

en leverantör. 

Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster 

även om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som 

upphandlats.  

Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, beslutande 

församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och 

stiftelser.  

Upphandl ing: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.  

Upphandl ingskontrakt: skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor som slutits mellan 

en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter och som 

avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. 

Tröskelvärden: avgör om upphandlingen skall ske enligt kapitel 2-5, eller 6 LOU. 

Kapitel 2-5 baseras på EG-direktiv och Kapitel 6 efter svensk rätt.2 

 

Andra, för  uppsatsen, relevanta begrepp: 

Blockad: Stridsåtgärd på arbetsmarknaden innebärande att den angripne avstängs från 

ekonomiska förbindelser. En blockad kan avse tillförsel till ett företag av råvaror, 

drivmedel och avsättning av dess produkter. Den kan också innebära avstängning av 

arbetskraft.3 

Kol l ekti vavtal : skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation eller arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i 

övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.4  

Stri dsåtgärd: en kollektiv åtgärd som används vid arbetskonflikt. Från arbetstagarsidan 

används strejk eller blockad, från arbetsgivarsidan används lockout eller bojkott.5

                                                 
1 Begrepp är citerade i enlighet med 1 kap 5 § Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) om ej annat 
anges. 
2 2 kap 1-5 §§, 3 kap 1-5 §§, 4 kap 8-13 §§, 5 kap 4-11 §§ LOU. 
3 Nationalencyklopedin, Blockad. 
4 23 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
5 Nationalencyklopedin, Stridsåtgärd. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till ämnesvalet 

Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket, uttrycker essensen i socialminister 

Gustav Möller tankar om den socialpolitiska utvecklingen under 1900-talet.6 

Of fentl i g upphandl ing är det begrepp som används när de offentliga enheternas inköp 

diskuteras. Kommuner, landsting, statliga myndigheter mfl utgör upphandlande enheter 

som regleras i lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU).7 

Den offentliga upphandlingen har en betydande roll i svensk ekonomi. Nationellt 

upphandlas det mellan 400-500 miljarder kronor per år, vilket motsvarar en dryg sjundedel 

av Sveriges totala BNP.8 Om upphandlingen görs på ett bra sätt finns det många vinnare, de 

upphandlande enheterna, de anbudsgivande företagen och inte minst skattebetalarna. 

Grundtanken med ett offentligt upphandlingsförfarande är att skapa garantier för att 

offentliga kontrakt upprätthålls samt att de kommer till i laga ordning. För att följa EU:s 

regler om fri rörlighet och gemensam marknad genomsyras reglerna inom den offentliga 

upphandlingen av en icke-diskriminerande tanke, vilken innebär att leverantörer från hela 

unionen skall konkurrera på lika villkor. Vidare skapar upphandlingsreglerna ett skyddsnät 

när det är fråga om hur skattemedel används, vilket skapar en tillförlitlighet till 

statsmakten.9  

Upphandlingsförfarandet skall genomsyras av affärsmässighet, fri konkurrens och 

objektivitet enligt reglerna i portalparagrafen 1 kap 4 § LOU. 

Den nu gällande svenska lagstiftningen på området kom till i samband med Sveriges 

inträde i EU. Den första februari 2006 var sista datumet att införliva två nya EG-direktiv 

om offentlig upphandling i svensk rätt. Anledningen till denna omfattande omarbetning är 

att upphandlingsförfarandet har kommit att vara otydligt och komplicerat på flera områden, 

inte minst gällande kraven på kol l ekti vavtal  i förfrågningsunderlagen.10 

Den svenska arbetsmarknaden regleras till stor del av arbetsmarknadsorganisationerna som 

företräder arbetsgivare och arbetstagare. De kollektivavtal som arbetas fram mellan dessa 

                                                 
6 Socialdemokrati.se, Citat. 
7 Forsberg, Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s 18. 
8 Statistiska centralbyrån. 
9 Erixon, Olof, Svenskt näringsliv, Karlsson, Jens, Företagarna, SOU 2006:28, Särskilt yttrande, s 1 f. 
10 SOU 2005:22, Nya upphandlingsregler, s 11 f. 
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parter reglerar gällande arbetsvillkor vilket ger en lagstadgad rätt att vidta åtgärder i de fall 

en arbetsgivare inte avser att ansluta sig till avtalet.11 Kraven på kollektivavtal vid offentlig 

upphandling har till syfte att motverka lönedumpning och motsvarande åtgärder som kan 

snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden.12 Det arbetsrättsliga skyddet har varit och är 

av stor vikt i samband med Sveriges integration till det gemensamma europeiska 

regelverket.  

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda om upphandlande enheter kan 

använda sig av krav på svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Vi avser att 

belysa rättsläget utifrån gällande rätt samt utreda de nya EG-direktiven tillämplighet inom 

de områden där de skiljer sig från gällande svensk rätt. För att utgå från en stabil grund 

kommer vi att ge en bakgrund till Sveriges inträde i EU och de regler som ändrades i 

svensk rätt angående upphandlingsförfarandet med tillhörande arbetsrättsliga grunder. 

Vidare kommer vi att diskutera vissa lösningsförslag med avseende på en eventuell 

framtida reglering. Avslutningsvis kommer den allmänna samhällsdebatten tas upp för att 

belysa arbetsmarknadens parter och deras inställning till frågan. 

 

1.3 Frågeställningar 

Kan upphandlande enheter ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling? 

För att besvara nämnda generella frågeställning kommer också följande delfrågor att 

utredas. Vad är gällande rätt på området och på vilket sätt skiljer sig EG-direktiven från 

gällande svensk rätt? Hur påverkas den svenska arbetsrättsliga regleringen av Sveriges 

medlemskap i EU? Kan Sveriges arbetsrättsliga reglering tvingas till ändring på grund av 

medlemskapet i EU?  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att inrikta oss på upphandlingar utanför de beloppsgränser som gäller för 

direktupphandling. Valet av praxis har skett utifrån vad som utgjort grunden till vår 

frågeformulering. Vi utreder frågan utifrån svenska upphandlande enheters synvinkel och 

                                                 
11 Andersson, Anderz, Edström, Örjan, Zanderin, Lars, Arbetsrätt, s 19 f. 
12 Andersson, Edström, Zanderin a a s 45 ff. 
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kommer inte att fördjupa oss mer än nödvändigt i de kommunala juridiskt tekniska frågorna 

som uppkommer i rättsfallen. I diskussionsavsnittet kommer vi sålunda inte att lägga stor 

vikt vid upphandlingsförfarandet i sak utan fokuserar på de krav som kan uppställas av den 

upphandlande enheten. 

 

1.5 Metod och material 

Vi kommer med hjälp av en rättsdogmatisk metod utröna problemen kring kravet på 

kollektivavtal vid offentlig upphandling. Med stöd i lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

kommer vi att belysa de relevanta delarna för vårt ämnesområde. Vi har valt att citera 

flertalet relevanta delar för att inte essensen av innehållet skall feltolkas. Materialet som 

inhämtas till stycket om den allmänna samhällsdebatten har i huvudsak skett genom 

informationssökning på Internet. För disposition, språk, noter och typografi har vi använt 

oss av ” Att skriva juridik, Regler och råd”  av författarna Ulf Jensen, Staffan Rylander och 

Per Henrik Lindblom. 
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2. Bakgrund 

 

2.1  Historik 

Den första januari 1994 infördes lag om offentlig upphandling (LOU) i svensk rätt. 

Införandet av den nya lagen skedde med beaktande av EG:s direktiv13 på området och 

genom införandet av dessa upphandlingsregler skapades en gemensam marknad inom hela 

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Både de upphandlande enheterna 

och leverantörerna fick tillgång till en större marknad.14 Innan LOU trädde i kraft följdes 

bestämmelserna i den statliga upphandlingsförordningen och det kommunala 

upphandlingsreglementet.15 För att vidare utröna frågeställningen har vi använt oss av ett 

fall som gått till högsta instans. Lagstiftningen som åberopades då, är numera obsolet, men 

utgången i målet kan trots det ge viss ledning till hur rättsutvecklingen sett ut och 

fortskridit. 

2.1.1 Härryda kommun 

Härryda kommuns fullmäktige beslöt i oktober 1974 att ” ...för löpande underhåll och 

nyanläggningar endast anlita företag som tecknat sedvanliga avtal med arbetsmarknadens 

parter...” 16. 

Beslutet bestreds av en kommuninvånare som ansåg att förfarandet stred mot då gällande 

närings- frihets- och konkurrensbegränsningslagstiftning. Det anfördes vidare vara otillåtet 

att tredje man, i detta fall kommunfullmäktige, fattade beslut som konkurrensbegränsade 

marknaden där kommunen befann sig i monopolställning, detta i form av upphandlande 

enhet. Processen gick genom domstolskedjan och kom slutligen till Regeringsrätten (RR) i 

mars 1977. 

RR konstaterade att fullmäktiges beslut inte stred mot lagen (1953:603) om motverkande i 

vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet eller mot annan författning om 

näringsfrihet. RR tog hänsyn till de positiva sociala aspekterna av kollektivavtal. Det 

ansågs ligga i kommunens intresse att det anbudsgivande företaget tecknat kollektivavtal 

för att skapa en trygghet för båda parter.  

                                                 
13 93/96/EEG Varor, 93/37/EEG Byggentreprenad, 92/50/EEG Tjänster och 92/50/EEG gällande varor, 
tjänster och byggentreprenader inom försörjningssektorerna, dvs vatten, energi, transport och 
telekommunikation. 
14 Prop 1992/93:88, om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, s 1. 
15 Forsberg a a s 11. 
16 Mål nr RRK R77 2:8, s 1. 
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Det framförda i målet resulterade i att det klandrande beslutet lämnades utan bifall då det ej 

ansågs strida mot den åberopade lagen eller mot annan författning enligt dåvarande 76 § 

Kommunallagen (1953:742).17  

Prejudikatet användes fram till Sveriges inträde i EU, då stor hänsyn fick tas till EG-

rättsliga regler.18 

 

2.2 Internationella aspekter 

EES är ett associationsavtal mellan EU:s medlemsländer och European Free Trade 

Association� �EFTA).19 Genom detta avtal förstärktes samarbetet mellan de europeiska 

länderna och tillsammans bildade de ett omfattande frihandelsområde.20 Schweiz har egna 

avtal med EG som bygger på det gamla frihandelsavtalet från 1972, men dessa har i 

efterhand uppdaterats genom specialavtal på olika områden. 

EES-avtalets grundtanke innebär att EFTA-länderna omfattas av den inre marknadens 

lagstiftning med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, medan de inte ingår i 

EG:s institutionella system och beslutsordning.21 

2.2.1 EG-fördraget 

EG-fördraget (EGF) eller Romfördraget som det även kallas, trädde i kraft 1958. 

Avsikten med fördraget var att ta ett steg närmare den gemensamma marknaden mellan de 

sex22 grundarländerna.23 

 
” Gemenskapen ska bland annat främja…hög sysselsättning, jämställdhet, hög 

konkurrenskraft, miljöskydd och ekonomisk och social sammanhållning mellan 

medlemsländerna” .24  

 
I EGF framkommer att målet skall uppnås genom att stärka den ekonomiska gemenskapen 

mellan medlemsländerna för att garantera fortsatta sociala och ekonomiska framsteg samt 

genom detta skapa förbättrade levnadsvillkor för medborgarna inom unionen.25 

                                                 
17  Mål nr RRK R77 2:8. 
18  Mål nr 1713-1995. Se avsnitt 3.2.7. 
19 Medlemsländerna är Island, Liechtenstein och Norge. 
20 Sveriges riksdag, EU-upplysningen. 
21 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s 176 f. 
22 Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. 
23 Bernitz, Kjellgren a a s 29 ff. 
24 Sveriges riksdag, EU-upplysningen. 
25 Bernitz, Kjellgren a a s 29ff. 
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De arbetsrättsliga ändringar som infördes i EGF i samband med Amsterdamfördraget, har 

legat till grund för en mer rättssäker socialpolitik inom EU.26 

2.2.2 Direkt tillämplighet 

Di rekt ti l l ämpl i ghet innebär att bestämmelser som härstammar från internationella 

avtal, såsom EGF, är bindande och utgör en del av den nationella lagstiftningen även fastän 

medlemslandet ej implementerat bestämmelsen i dess rättsordning.27 

2.2.3 Artikel 249 

” Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande 

för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt de nationella 

myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Ett 

beslut skall till alla delar vara bindande för dem som det är riktat till. 

Rekommendationer och yttranden skall inte vara bindande.” 28 

2.2.4 Direkt effekt 

För att en gemensamrättslig bestämmelse skall ha di rekt ef f ekt krävs bla att regeln är 

ovillkorlig, dvs att den kan tillämpas utan några kompletterande åtgärder. Regeln skall även 

vara klar och precis och ej vara beroende av någon slags lämplighetsbedömning. Tills sist 

krävs även att tiden för implementering gått ut.29 

Vertikal direkt effekt innebär att den enskilde kan åberopa en bestämmelse mot staten. 

Horisontell direkt effekt innebär att den enskilde EU medborgaren kan åberopa liknande 

gemenskapsrättsliga bestämmelser mot en annan enskild part.30 

Om ett direktiv är bindande för medlemsstaterna enligt artikel 249 EGF skall 

medlemsstaterna genom lag införa bestämmelser i den nationella lagstiftningen, dessa skall 

då harmonisera med direktivet. Om medlemsstaterna inte genomför denna implementering 

av direktivet på ett korrekt sätt, eller inom utsatt tid kan de bli utdömda att betala 

skadestånd eller vite.  

Ett direktiv kan endast ha vertikal direkt effekt, vilket framkommer av avgörandet i målet 

Faccini  Dori 31. Om staten ej har infört regler som överensstämmer med ett direktiv, är det 

                                                 
26 SOU 2001:31, Mera värde för pengarna, s 444. 
27 Bernitz, Kjellgren a a s 87. 
28 EGF, artikel 249. 
29 Bernitz, Kjellgren a a s 88. 
30 Bernitz, Kjellgren a a s 89. 
31 Mål C-91/92 Faccini Dori mot Recreb S.r.l. 
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bara en tvist mellan en enskild individ och staten som kan komma att bli aktuell. 

Horisontell direkt effekt blir således inte aktuell då EG-domstolen ansåg att det inte gick att 

åberopa i ovan nämnda rättsfall fastän direktivet var klart och ovillkorligt.32 

 

2.3 Vissa principiella utgångspunkter 

Sverige är genom sitt medlemskap i EU, tvingat att följa dess gemenskapsrättsliga 

principer.33 I EGF regleras den grundläggande idén om fri rörlighet för varor, personer, 

tj änster och kapi tal . Denna tanke om en gemensam marknad skall tillämpas vid 

offentliga upphandlingar.34 

2.3.1 Offentlighetsprincipen 

Of fentl i ghetsprincipen i tryckfrihetsförordningens (TF) andra kapitel, gör det möjligt 

för allmänheten att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. Det är en grundläggande 

rättighet för alla svenska medborgare.35 Upphandlingsförfarandet blir allmän handling när 

tilldelningsbeskedet avkunnats, dvs när den upphandlande enheten har antagit ett anbud. 

Vid det tillfället har konkurrerande anbudsgivare fri tillgång till de handlingar som utgjort 

grund till beslutet.36  

2.3.2 Icke-diskrimineringsprincipen  

När i cke-diskrimineringsprincipen används inom ramen för den offentliga 

upphandlingen, har den till syfte att angripa den upphandlande enhetens diskriminering, i 

synnerhet gällande nationalitet.37 Direkt och indirekt diskriminering av leverantörer faller 

in under artikel 12 EGF.38 Förfrågningsunderlaget får inte innehålla krav som endast en 

nationell leverantör kan uppfylla.39 Begreppet ovidkommande hänsyn i LOU är ett utfall av 

Sveriges tillämpning av EG-reglerna.40 

                                                 
32 Bernitz, Kjellgren a a s 89 ff. 
33 Forsberg a a s 179. 
34 Forsberg a a s 180. 
35 2 kap 1 § TF. 
36 Forsberg a a s 219. 
37 Forsberg a a s 180. 
38 Nämnden för offentlig upphandling, vanliga frågor. 
39 Forsberg a a s 180. 
40 Forsberg a a s 48. 
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2.3.3 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandl ingsprincipen förbjuder såväl direkt som indirekt diskriminering. Att alla 

leverantörer skall behandlas lika är ett krav som är hämtat från denna princip. Ett exempel 

på detta är att förfrågningsunderlaget skall vara utformat på ett sådant sätt att det klart och 

tydligt framkommer vad som skall upphandlas, men även vilka krav som finns för att 

anbud skall antas. Det är viktigt att den upphandlande enheten lämnar samma information, 

vid samma tillfälle, för att leverantörerna skall få likadana förutsättningar att lämna 

anbud.41 

Inom området finns ett vägledande domstolsavgörande, Storebæl t f al l et,42 där en 

leverantör vid en offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten fick andra 

förutsättningar vid beräkningen av anbudet, jämfört med de övriga leverantörerna. EG-

domstolen ansåg att det var ett inte var förenligt med likabehandlingsprincipen.43 

2.3.4 Proportionalitetsprincipen  

Den grundläggande tanken bakom proporti onal i tetsprincipen är att myndigheter inte 

får ställa högre krav än vad som är nödvändigt. Stor hänsyn skall tas till ändamålet.44 Den 

upphandlande enheten ställer upp en kravspecifikation45 som ligger till grund för 

anbudsutvärderingen. Dessa krav skall med proportionalitetsprincipen i åtanke, genomsyras 

av ” ...ett naturligt samband med och stå i proportion till det som upphandlas” .46 Det får 

därmed inte ställas för stora krav på leverantören i förhållande till upphandlingens storlek, 

då detta kan leda till diskriminering av mindre anbudsgivare. 47 Principen grundar sig på 

artikel 5.3 i EGF där det stadgas att ” Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går 

utöver vad som är nödvändig för att uppnå målen i detta fördrag” .48 

2.3.5 Principen om transparens 

Förutsägbarhet och öppenhet kännetecknas i principen om transparens, detta skall 

genomsyra hela upphandlingsprocessen. Syftet med denna princip är att leverantörerna 

skall få samma förutsättningar och att detta skall motverka diskriminering av viss 

                                                 
41 Forsberg a a s 179. 
42 Mål nr C-243/89. 
43 Mål nr C-243/89. 
44 Rembe, Eklund,  Juridiska ord och begrepp, s 107. 
45 Se avsnitt 3.2.2. 
46 Nämnden för offentlig upphandling, Kort om LOU – lagen om offentlig upphandling, NOU – nämnden för 
offentlig upphandling, s 4. 
47 Nämnden för offentlig upphandling a a s 4. 
48 Artikel 5.3 EGF. 
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anbudsgivare. Alla leverantörer skall få samma information samtidigt för att inte snedvrida 

konkurrensen vid anbudsförfarande. För att åstadkomma öppenhet vid upphandlingen 

används annonseringsförfarandet,49 detta gör att insynen av upphandlingen förstärks.50  

2.3.6 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande grundar sig i att ett intyg eller certifikat som är 

lagligen utfärdat i ett medlemsland, inte får nekas av ett annat.51 Denna princip bygger 

delvis på praxis52 och brukar ibland kallas för Cassis de Di jon-principen,53 den grundar 

sig på artikel 28 i EGF.  

Principen används för att hantera kollisionsproblem mellan ursprungslandets, dvs det land 

där företaget har sitt säte, och värdlandets regler. Den kan inte användas som en formell 

lagvalsregel för att således utesluta ett lands nationella regler jämfört med ett annat i 

förhållande till EGF:s regler om fri rörlighet.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Se avsnitt 3.2.4. 
50 Forsberg a a s 179. 
51 Nämnden för offentlig upphandling a a s 4. 
52 Mål nr C-120/78. 
53 Swedish Standards Institute, SIS. 
54 SOU 2006:28, Nya upphandlingsregler 2, s 322. 
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3 Gällande rätt 

 

3.1 Tillämplig lagstiftning 

Det finns flertalet lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige. Vi kommer 

nedan att redogöra för LOU och dess förhållande till konkurrenslagstiftningen. Vidare tas 

även Europaparlamentets och Rådets di rekti v 2004/18/EG upp för att belysa de 

skillnader som finns i samband med kommande implementering. 

 

3.2 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

Kommuner, landsting, statliga myndigheter mfl utgör upphandlande enheter som regleras i 

lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Lagen är uppbyggd av sju avdelningar, 

där kapitel 1 definierar jurisdiktionen och 2-5 som reglerar upphandlingar vilka 

harmoniserats med upphandlingsdirektiven. Under tröskelvärdet sker upphandlingen helt i 

enlighet med kapitel 6, vilket helt baseras på svensk lagstiftning. I kapitel 7 avslutas LOU 

med regler om skadestånd och överprövningar.55  

3.2.1 Affärsmässighet genom konkurrens och objektivitet 

Upphandlingsförfarandet skall präglas av af färsmässighet enligt huvudregeln i 1 kap 4 § 

LOU. Det skall även genomföras med beaktande av de konkurrensaspekter som finns vid 

ett upphandlingsförfarande, detta för att ingen leverantör skall gynnas mer än någon 

annan.56 

Regeln om affärsmässighet går att spåra långt tillbaka i tiden, redan i slutet av 1800-talet 

fanns bestämmelser om hur en upphandling skulle gå till. Dessa regler präglades av stark 

formbundenhet och stor detaljrikedom. Regeln om affärsmässighet skulle svara mot de 

krav som ställdes på den tiden. Vidare skulle kraven på objektivitet och offentlighet 

efterlevas. I 1952 års upphandlingskungörelse (1952:496) ändrades denna huvudregel till 

att bygga på principer om affärsmässighet, rättsäkerhet och offentlighet. Dessa principer 

går än i dag att urskönja i LOU.57  

I en utredning från 2005, har författaren föreslagit en ny paragraf som eventuellt kommer 

att ersätta den nuvarande huvudregeln i 1 kap 4 § LOU. Affärsmässighetsbegreppet 

                                                 
55 Forsberg a a s 18. 
56 Forsberg a a s 13. 
57 Georg Linder, Handbok i offentlig upphandling, s 13. 
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kommer, om denna formulering antas av riksdagen, försvinna ur lagtexten. Lydelsen i 

paragrafen är förslagen enligt följande:  

 
” 5 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt 

och ickediskriminerande sätt. Genomförandet av upphandlingsförfarandet skall 

ske med iakttagande av öppenhet.”  58  

3.2.2 Förfrågningsunderlag 

Det förf rågningsunderlag som den upphandlande enheten fastställer ligger till grund för 

det som skall upphandlas. Dokumentet skall innehålla de direkta krav som den 

anbudsgivande parten skall uppfylla. Förfrågningsunderlaget skall, i enlighet med principen 

om transparens, vara klart och tydligt i sin utformning för att minska feltolkning. Likt alla 

delar i upphandlingsförfarandet skall huvudregeln i 1 kap 4 § LOU beaktas, då den kan 

ligga till grund för ett eventuellt överklagande.59 Ett exempel på det är Verket för 

Högskoleservice (VHS) upphandling av tele- och datanät.60  

I förfrågningsunderlaget ingår en kravspeci f i kation vilken innehåller krav som dels 

skall, och som dels bör uppfyllas. Skallkraven är ovillkorliga och omfattar essentiella delar 

av det som skall upphandlas. Börkraven är villkor som den upphandlande enheten vill 

uppnå och dessa ger en högre bedömning vid den kommande anbudsutvärderingen. 

Likabehandlingsprincipen får stor betydelse då de olika leverantörerna kan uppfylla olika 

börkrav. Detta medför att förfrågningsunderlaget inte får innehålla villkor som tvingar 

anbudsgivarna att följa dessa. Förfrågningsunderlaget stå i rimlig proportion till det som 

upphandlas för att således följa reglerna i proportionalitetsprincipen.61  

3.2.3 Tröskelvärdet 

Tröskelvärdet är det förutbestämda belopp vilket bestämmer om en upphandling skall 

annonseras utanför det nationella territoriet. En särskild förordning62 reglerar de olika 

beloppsgränserna utifrån vilket direktiv varan, tjänsten eller byggentreprenaden följer.63 

Tröskelvärdet beräknas utifrån det totala beloppet på upphandlingen. Det kan dock vara 

beroende på om kontraktstiden löper på bestämd tid med eventuell förlängning, eller på 

                                                 
58 SOU 2005:22 a a s 15. 
59 Forsberg a a s 104. 
60 Se avsnitt 3.1.6. 
61 Forsberg a a s 114 f. 
62 Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, med dess nuvarande lydelse från den 1 
januari 2006. 
63 Forsberg a a s 18 f. 
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obestämd tid. Det primära skyddsintresset  vid beräkning av det totala kontraktsvärdet är att 

det inte får delas upp i mindre delar för att således undvika en annonsering och därmed 

diskriminera leverantörer som inte kan ta del av förfrågningsunderlaget.64  

3.2.4 Annonsering 

Annonseringsförfarandet är en essentiell del i hela upphandlingsprocessen. Om detta 

ses ur ett konkurrensperspektiv kan det anses främja den fria rörligheten i enlighet med de 

grundläggande reglerna om fri rörlighet i EG-fördraget. Om den upphandlande enheten 

konstaterar att upphandlingen kommer överstiga ovan nämnda tröskelvärden, skall de 

enligt lagregleringen i LOU annonsera sina kommande inköp i supplementet till Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning (EGT). När upphandlingen sedan är klar skall 

efterannonsering ske för att visa vem som fått kontraktet.65 

3.2.5 Särskilda kontraktsvillkor 

Den upphandlande enheten kan sedan 2002, med stöd i 1 kap. 18 b §, ställa särski l da 

kontraktsvi l l kor. Dessa tillägg i förfrågningsunderlaget kan användas i olika syften, ett 

av dem kan enligt förarbetena till paragrafen vara arbets- och anställningsvillkor och hur de 

skall tillämpas på det upphandlade.66 Lagrådet uttrycker följande: 

 
” ...kontraktsvillkoren [kan]  innefatta kollektivavtalsbestämmelser från sådana 

kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen eller i den bransch som tjänsten eller 

bygg- eller anläggningsarbetet i fråga avser” .67 

 
Syftet med denna lagreglering var att stadga en grundläggande syn på arbets- och 

anställningsvillkor som gäller inom den bransch där tjänsten utförs.68 I förhållande till 

skall- och börkraven är dessa villkor inte direkta krav utan premisser som ställs utöver. 

Särskilda kontraktsvillkor skall annonseras för att således ge leverantörerna en chans att 

godkänna villkoren. Även här är det viktigt att ta hänsyn till de grundläggande 

gemenskapsrättsliga principerna för att förhindra att upphandlingen överprövas. 

                                                 
64 Forsberg a a s 42. 
65 Forsberg a a s 61 ff. 
66 Prop 2001/02:142, om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, s 44. 
67 Prop 2001/02:142, a a s 44. 
68 Prop 2001/02:142, a a s 42. 
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Slutligen får inte villkoren ligga till grund för utvärderingen av anbudet men utgör trots det 

en förpliktelse som måste accepteras av anbudsgivaren för att anbudet skall kunna antas.69 

I SOU 2006:28 finns ett förslag på ändring av lagstiftningen med följande lydelse: 

 
” 5 a § Upphandlande myndigheter bör ställa...sociala krav vid upphandling, i 

den utsträckning det är påkallat med hänsyn till upphandlingens art. 

Upphandlande myndigheter får ställa även andra krav på hur ett kontrakt skall 

fullgöras. 

De krav som ställs enligt första eller andra stycket skall vara förenliga med 

gemenskapsrätten och anges i annonsen om upphandling, i 

förfrågningsunderlaget eller, vid konkurrenspräglad dialog, i det beskrivande 

dokumentet.” 70 

3.2.6 Tilldelningsbeslut 

Principen om transparens med dess innefattade betydelser om öppenhet och förutsebarhet 

skall genomsyra hela upphandlingen. När tidpunkten för anbudsutvärderingen är till ända 

skall ett ti l l delningsbeslut författas och hållas tillgängligt för de anbudsgivare, eller 

anbudssökande som begär det. Beslutet skall innefatta en motivering till varför ett speciellt 

anbud antagits och de specifika skälen till det.71 

3.2.7 Verket för Högskoleservice 

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har, sedan lag (1976:580) om 

medbestämmande i  arbetsl i vets (MBL) tillkomst, använts i förfrågningsunderlagen.  

De leverantörer som anslöt sig till kollektivavtal ansågs seriösa och skapade således en 

tilltro till fortsatta samarbeten.72 Vägledande praxis73 från regeringsrätten tillämpades fram 

till 1995 då frågan på nytt togs upp i domstol.74 

Det nedan beskrivna målet från kammarrätten75 rörande upphandling av telefon- och 

datanät ligger till grund för ett flertal pågående processer i frågan om krav på 

                                                 
69 Forsberg a a s 118 f. 
70 SOU 2006:28, a a s 375. 
71 Nämnden för offentlig upphandling, Tilldelningsbeslut och tiodagarsfristen för överprövning. 
72 SOU 2001:31, a a s 498. 
73 Se avsnitt 2.1.1. 
74 SOU 2001:31 a a s 498. 
75 Mål nr 1713-1995. 
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kollektivavtal76 vid offentlig upphandling. Utgångspunkten i målet var att Verket för 

Högskoleservice (VHS) bla ställt krav på kollektivavtal i sitt förfrågningsunderlag.  

I länsrätten (LR) yrkade företaget Scanmobil att upphandlingen skulle göras om eller rättas 

då VHS ställt krav utöver vad gällande upphandlingslagstiftning medgav. Vidare ansåg 

företaget att dessa ovidkommande krav uteslöt, kränkte och diskriminerade företag som i 

detta fall inte tecknat kollektivavtal. De ansåg även att kraven inte hade något naturligt 

samband, likt proportionalitetsprincipen, med det som upphandlades. Avslutningsvis 

hävdade Scanmobil att ett tvingande krav på arbetsmarknadsrättsliga avtal stred mot den 

grundläggande tanken om affärsmässighet. 

VHS replikerade och hänvisade till de allmänna föreskrifter som utarbetats av Byggandets 

Kontraktskomittée. Denna branschpraxis var enligt VHS vanligt förekommande inom 

bygg- och entreprenadmarknaden. 

I domskälen bedömde LR frågan utifrån portalparagrafen i 1 kap 4 § LOU som tar hänsyn 

till affärsmässighet, objektivitet och konkurrensmöjligheter.  

Utifrån bevisningen i målet gjorde länsrätten bedömningen att VHS inte handlat i strid mot 

reglerna i LOU. Förfarandet som de tillämpat ansågs inte på något sätt diskriminerande mot 

Scanmobil i de anförda frågorna. Scanmobils överklagande avslogs. 

I kammarrätten (KR) vidmakthöll Scanmobil sitt yrkande samt att kraven på kollektivavtal 

skulle strykas i förfrågningsunderlaget. KR beslutade inledningsvis ett interimistiskt beslut 

om att upphandlingen skulle stoppas till den tidpunkt då tvisten var avgjord.  

VHS anförde betydelsen av en korrekt upphandling, då för lågt ställda krav på 

leverantörerna skulle medföra olyckliga konsekvenser för staten. Vidare betonades 

betydelsen av att denna upphandling låg under tröskelvärdet, där reglerna bedöms enligt 

svensk rätt. VHS anförde att förfarandet låg helt i linje med den branchpraxis som var 

vanligt förekommande samt det ej var lagstridigt mot de gällande reglerna i LOU. 

Slutligen hänvisade VHS till reglerna i 6 kap 9 § LOU, om upphandlingar under 

tröskelvärdet, som enligt deras mening kunde tolkas vidare än ordalydelsen.  Denna 

paragraf kunde, enligt VHS mening, tillämpas i de fall den inte anses diskriminerande, eller 

i huvudsak strider mot reglerna 1 kap 4 § LOU. 

KR prövande inledningsvis de avtalsvillkor som fastställts av VHS internt. Dessa 

anbudsvillkor hade följande lydelse: 

 

                                                 
76 Se avsnitt 5.1. 
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” 1 [Anbudsgivaren]  skall vara bunden av kollektivavtal för arbetet. På begäran 

anges tillämpligt kollektivavtal. 2 [Anbudsgivaren]  skall bedriva sin verksamhet 

så att den inte åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt 

strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet....4 

Beställaren äger rätt att häva avtalet såvitt avser icke utförd del av 

entreprenaden om [Anbudsgivaren]  inte fullgör sina åligganden enligt 

punkterna 1-3 ovan eller om hävningsskyldighet gällande entreprenaden 

uppkommer för beställaren vid tillämpning av [ lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet]  eller på grund av denna lag träffat 

kollektivavtal” .77 

 
KR bedömde att dessa krav utgjorde villkor som kunde anses diskriminerande för 

anbudsgivare som stod utanför kollektivavtalsbundenheten. De lämnar det anförda 

yttrandet om branchpraxis utan avseende. Reglerna om ovidkommande hänsyn i 1 kap 4 § 

LOU gavs stor vikt i bedömningen av ovan nämnda krav. KR drar slutsatsen att 

upphandlingen skulle fortsätta när de oförenliga avtalsvillkoren tagits bort. Övriga 

yrkanden bedömdes ej vara lagstridiga.78 

Domen ligger idag till grund för flera pågående processer. Dessa kommer att 

redogöras för under avsnitt 5. 

 

3.3 Konkurrenslagen (1993:20)   

Konkurrenslagen (KonkL) innehåller två förbud, ett mot missbruk av dominerande 

stäl l ning (19 §) och ett mot konkurrensbegränsande samarbete (6 §). 

Det är Konkurrensverket (KKV) som är den övervakande myndigheten som skall se till att 

företagen följer konkurrenslagstiftningen. ” [KKV:s]  uppgift är att arbeta för en effektiv 

konkurrens i privat och offentlig verksamhet - till nytta för konsumenterna.” 79 En viktig 

aspekt inom området för offentlig upphandling är att konkurrensen skall främja tillkomsten 

och utvecklingen av små och medelstora företag. 80 

                                                 
77 Mål nr 1713-1995, s 4. 
78 Mål nr 1713-1995. 
79 Konkurrensverket, Om konkurrensverket. 
80 Konkurrensverket, Offentlig upphandling och konkurrens. 
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De som omfattas av KonkL är alla juridiska eller fysiska personer som bedriver verksamhet 

av kommersiell eller ekonomisk natur. Enligt KonkL kan även statliga och kommunala 

organ anses vara företag om det inte rör sig om myndighetsutövning.81  

I förarbeten till förvaltningslagen82 framgår att det som menas med myndighetsutövning är 

” ...utövning av befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär 

bestraffning eller annat jämförbart förhållande.”83 dvs beslut eller andra handlingar som 

genom samhällets maktbefogenheter i förhållandet till medborgarna är ett tydligt exempel 

på myndighetsutövning. Karaktäristiskt är att den enskilde befinner sig i ett 

beroendeförhållande till myndigheten. Handlingen behöver ej vara en förpliktelse för 

enskilda utan det kan lika gärna förekomma i form av gynnande beslut, tex beviljande av 

en social förmån.84  

3.3.1 Myndighetsutövning i samband med offentlig upphandling 

Myndighetsutövning och dess anknytning till den offentliga upphandlingen har varit 

föremål för aktiv diskussion i den svenska doktrinen.  

Bertil Wennergren anser att ” ...beslut som inte har med myndighetsutövning att göra är 

ärenden som angår upphandling...” .85 

Tom-Erik Madell anser ” ...att ärenden som rör det allmännas upphandling, 

affärsverksamhet, egendomsförvaltning och andra privaträttsliga mellanhavanden berörs 

inte av de regler i förvaltningslagen som bara är avsedda att gälla myndighetsutövning” .86 

Konkurrenslagen är tillämplig i de fall de upphandlande myndigheternas 

konkurrensbegränsande förfarande är en del i deras kommersiella verksamhet.87 Skillnaden, 

jämfört med förvaltningsärenden i allmänhet, är att beslut som härrör sig till inköp av 

varor, tjänster och byggentreprenader ligger utanför myndighetsutövningsbegreppet.88 

3.3.2 Konkurrensmissbruk 

Missbruk av dominerande stäl l ning innebär att ett företag som har en stark ekonomisk 

ställning kan genom detta hindra effektiv konkurrens på marknaden. De har då makt att 

                                                 
81 Se avsnitt 3.3.1. 
82 Prop 1971:30, Förvaltningslagen, s 330 f. 
83 Prop 1971:30 a a s 330 f. 
84 1994/95:KU12, Konstitutionsutskottets betänkande. 
85 Wennergren, Bertil, Offentlig förvaltning i arbete, s 27. 
86 Madell, Tom-Erik, Det allmänna som avtalspart, s 130. 
87 Konkurrensverket, Tre lagar. 
88 SOU 2006:28 a a s 299. 
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agera helt oberoende av sina konkurrenter och kunder, detta kan då äventyra skyddet för 

den effektiva konkurrensen och utgöra ett allvarligt hot mot marknaden.89 

Märkbart är ett viktigt uttryck i konkurrenslagen. För att ett konkurrensbegränsande 

samarbete skall stå i strid med denna lagstiftning kan ett ” ...avtal mellan företag 

förbjud[as]  om de[ t]  har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 

marknaden på ett märkbart sätt...” .90 Vid en bedömning om en åtgärd har märkbar effekt, 

kontrolleras bla företagets marknadsandelar och storleken på samarbetspartnerna. I de fall 

det rör sig om samarbete mellan små eller medelstora företag berörs normalt inte 

förbudet.91   

De europeiska konkurrensreglerna i artikel 81 och 82 EGF, tillämpas enligt 

konkurrensverket parallellt med den svenska konkurrenslagstiftningen. I de fall det rör sig 

om handel mellan medlemsstaterna skall EU:s regler tillämpas. Detta benämns som 

samhandelskriteriet.92  

 

3.4 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG 

Implementeringen av upphandlingsdirektiven i svensk rätt är i dagsläget försenat. Den 

första februari 2006 var övergångstiden till ända och har därmed gett direktivet direkt 

effekt.93  

Direktivet bygger i grunden på EG-domstolens praxis, speciellt inom området för 

tilldelningskriterier. Vid framarbetningen av direktivet togs bla artiklarna 47.2 och 55 EGF 

i beaktande. Dessa grundläggande principer om etableringsf ri het och f ri  rörl i ghet f ör 

tj änster har, i detta sammanhang, en väsentlig roll.  

De upphandlande enheterna skall, enligt direktivet, ta hänsyn till allmänhetens behov. De 

sociala kraven, där bla kollektivavtal ingår, kan ställas om kriterierna har ett naturligt 

samband till det som upphandlas.94 Anställningsvillkor i form av kollektivavtal anses 

tillämpliga om de överensstämmer med gemenskapsrätten. Offentliga upphandlare ges 

därmed rätt att inta dessa krav i sitt förfrågningsunderlag och kräva detta av de leverantörer 

som lämnar anbud.95 Om nationell rätt innefattar bestämmelser om anställningsvillkor, men 

                                                 
89 Bernitz, Kjellgren a a s 284 ff. 
90 6 § KonkL. 
91 Bernitz, Kjellgren a a s 284 ff. 
92 Bernitz, Kjellgren a a s 267 ff. 
93 Se avsnitt 2.2.4. 
94 Punkt 1, 2004/18/EG. 
95 Artikel 26, 2004/18/EG.  
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som inte följs av medlemsstaten, kan den upphandlande enheten uteslutas från 

marknaden.96 

3.4.1 Artikel 27 

” Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, 

anställningsskydd och arbetsvillkor 

1. En upphandlande myndighet får, eller kan av en medlemsstat åläggas att, i 

förfrågningsunderlaget ange hos vilket eller vilka organ en anbudssökande eller 

anbudsgivare kan få relevanta uppgifter om skyldigheter avseende de 

bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som 

gäller i den medlemsstat, region eller ort där tjänsterna eller entreprenaden 

skall utföras och som skall tillämpas på dessa entreprenader eller tjänster 

under fullgörandet av kontraktet. 

2. En upphandlande myndighet som tillhandahåller den information som avses i 

punkt 1 skall kräva av anbudsgivare eller anbudssökande i ett 

upphandlingsförfarande att de bekräftar att de vid utformningen av sina anbud 

har tagit hänsyn till de skyldigheter avseende bestämmelser om arbetarskydd 

och arbetsvillkor som gäller på den plats där tjänsten eller entreprenaden skall 

utföras...” .97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Punkt 34, 2004/18/EG. 
97 Artikel 27, 2004/18/EG. 
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4. Arbetsrättens förhållande till offentlig 
upphandling 

 

4.1 ILO 

I samband med första världskriget, 1919, bildades den Internationel la 

Arbetsorganisationen98(ILO) som har till syfte att främja gemensamma arbetsvillkor. 

Regeringar, fackföreningar och arbetsgivare samarbetar i frågor gällande social rättvisa och 

mer jämbördiga levnadsförhållanden. ILO har uppstått genom samhällsutvecklingen och 

industrialismen. Första världskriget hade påverkat världen och behovet av samarbete 

mellan länder var stort, inte minst på arbetsrättens område. En lösning på problemet var att 

skapa internationella överenskommelser. Fackförbunden begärde att en internationell 

arbetslagstiftning skulle antas och på fredskonferensen 1919 blev detta en realitet. En 

kommission tillsattes och enades om ett dokument, vilket senare införlivades i 

Versaillesfördraget samma år. Dessa bestämmelser är grunden till ILO:s regelverk. ILO:s 

huvuduppgift har sedan tillkomsten varit att främja levnads- och arbetsförhållanden genom 

att skapa ett system som reglerar en arbetsrättslig miniminivå.99 

Arbetet är fördelat på Internationella Arbetskonferensen, Styrelsen och Internationella 

Arbetsbyrån, vilka alla har en trepartsstruktur där varje land har tre representanter, en 

företrädare för regeringen, en för arbetsgivarna och slutligen en för arbetstagarna. 

ILO har genom praxis och regler framarbetat 184 konventioner och 191 

rekommendationer. 100 

4.1.1 ILO 94 

Konventionen om offentlig upphandling, nr 94, utfärdades 1949 och har till syfte att 

kollektivavtalsenliga förmåner skall ställas vid offentliga myndigheters upphandlingar. Den 

grundläggande tanken bakom denna reglering är att arbetstagare skall garanteras 

gemensamma anställnings- och arbetsvillkor på den plats där arbetet utförs.  

Sverige är ett av medlemsländerna i ILO som inte ratificerat konventionen om offentlig 

upphandling.101  

                                                 
98 Nationalencyklopedin, ” International Labour Organisation... självständigt fackorgan inom FN vars mål är 
att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor...”  
99 LO – Landsorganisationen i Sverige, ILO. 
100 SOU 2006:28 a a s 318. 
101 SOU 2006:28 a a s 315 ff. 
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Frågan har tagits upp till bedömning i SOU 2006:28 där huvudsyftet med denna del i 

utredningen var att se om ILO 94 är förenlig med de nya EG-direktiven. Utredningens 

förslag lyder enligt följande:  

 
” Det får i dagsläget anses osäkert om en tillämpning av de krav konventionen 

ställer är förenliga med upphandlingsdirektiven och andra gemenskapsrättsliga 

regler...” .102 

 
Den svenska samhällsdebatten påvisar en klar oenighet i frågan, vilken kommer 

vidareutvecklas under avsnitt 6. 

 

4.2 Kollektivavtal 

Utvecklingen av kollektivavtal har ett nära samband med framväxten av de svenska 

arbetstagarförbunden. De första kollektivavtalen kom till i samband med 

industrialiseringen på 1890 – talet där den ursprungliga tanken var att fastslå ett 

grundläggande skydd för arbetstagarna.103 Dessa regler skrevs genom avtal med 

arbetsgivarna. Den första lagstiftningen på området kom till 1928 och innehöll regler om 

fredsplikt och solidaritet på arbetsplatserna. Inom den offentliga sektorn tog det betydligt 

längre, närmare bestämt 38 år innan regler om arbets- och lönevillkor infördes.104 

MBL reglerar i 23 – 31 § § kollektivavtalens utformning och giltighet.  

 
” Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation eller 

arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för 

arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.” 105   

 
Kollektivavtalens omfång är stort och brukar därmed delas upp i olika grenar.  

För det första finns de stora betydande avtalen, samarbetsavtal eller huvudavtal, som 

exempelvis det som skrevs mellan SAF106 och LO107 i Saltsjöbaden 1938. 

                                                 
102 SOU 2006:28 a a s 362. 
103 Andersson, Edström, Zanderin, a a s 19 f. 
104 Andersson, Edström, Zanderin, a a s 45 f. 
105 23 § MBL. 
106 Nationalencyklopedin, ” Svenska Arbetsgivareföreningen... tidigare huvudorganisation för arbetsgivare 
inom främst privat sektor. SAF verkade inom områdena lönebildning, arbetsrätt, produktivitets- och 
kompetensutveckling, arbetsmarknads- och näringspolitik samt Europafrågor... I mars 2001 lades SAF ned; 
näringslivet företräds därefter av Svenskt Näringsliv” . 
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Saltsjöbadsavtalet har ändrats i takt med utvecklingen på arbetsmarknaden och berör allt 

från konflikthantering till tredjemans skydd. För det andra finns avtal gällande 

anställningsvillkor, dvs lön, semester och arbetstider mm. För det tredje finns avtal om hur 

löner skall ändras i förhållande till arbetsmarknadens utveckling. Grundtanken med 

kollektivavtal är att motverka lönedumpning eller motsvarande åtgärder som kan snedvrida 

konkurrensen på arbetsmarknaden.108  

Den svenska arbetsmarknaden regleras till stor del av arbetsmarknadsorganisationer som 

företräder arbetsgivare och arbetstagare. De kollektivavtal som arbetas fram reglerar 

gällande arbetsvillkor och ger en lagstadgad rätt att vidta åtgärder i de fall en arbetsgivare 

inte avser att ansluta sig till avtalet. I dessa fall kan fackföreningarna vidta stridsåtgärder.109  

4.2.1 Lex Britannia110 

Grunden till en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen kom till i samband med att 

fartyget Bri tannia, vilket hade en besättning som reglerades via ett filippinskt 

kollektivavtal, anlände till en svensk hamn. Arbetsdomstolen (AD) tog upp konflikten där 

det ansågs att stridsåtgärder från facket, i syfte att ersätta det filippinska kollektivavtalet 

med ett avtal från den Internationel l a Transportf ederationen, var ogiltiga.111 

Utgången av målet resulterade i ändringar av MBL där följande uttalades: 

 
” Mycket talar för att Sverige inom de närmaste åren kommer att utgöra en del 

av en gemensam europeisk arbetsmarknad. Det är då av yttersta vikt att vi 

skapar förutsättningar för de fackliga organisationerna att...tillvarata 

arbetstagarnas rätt...Den omständigheten att fredspliktsreglerna i 

medbestämmandelagen i princip även skyddar kollektivavtal som huvudsakligen 

avser att reglera förhållandena utanför Sverige innebär därför särskilda 

problem för oss när det gäller att motverka social dumpning... Genom sådana 

regler skapas...konkurrens på lika villkor här i landet mellan svenska företag 

och näringsidkare från andra länder.” 112 

 
                                                                                                                                                    
107 Nationalencyklopedin, ” Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga 
arbetstagarorganisationer som enligt sina stadgar skall tillvarata arbetstagarnas intressen på 
arbetsmarknaden och inom näringslivet samt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social 
och ekonomisk demokrati” . 
108 Andersson, Edström, Zanderin a a s 45 ff. 
109 LO-distriktet i Västsverige a a s 10. 
110 Mål nr AD 120-1989. 
111 Mål nr AD 120-1989. 
112 Prop 1990/91:162, Lex Britannia, s 5. 
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De regler som utgör Lex Bri tannia finns i 25 a §, 31 a § och 42 § tredje stycket MBL.113 

Innebörden av 25 a § är att ett kollektivavtal får framtvingas genom en tillåten stridsåtgärd 

och är därmed giltigt i Sverige om inga hinder för detta finns i MBL, även fast det strider 

mot utländsk rätt. 31 a § utgör en kompletteringsregel som ändrar ett redan tillkommet 

kollektivavtal, som MBL inte är tillämpligt på. Möjligheten finns, om arbetsgivaren tecknar 

ett kollektivavtal enligt svensk rätt, att ändra de delar i det tidigare avtalet där den svenska 

rätten inte är kompatibel. Huvudreglerna i 42 § första och andra stycket påvisar ett förbud 

mot strids- och sympatiåtgärder. Undantagsregeln i 42 § tredje stycket utgör ett skydd för 

arbetsgivarorganisationer om exempelvis ” ...ett utländskt företag tillfälligt bedriver 

verksamhet här och en helhetsbedömning inte utvisar att MBL är tillämplig.” 114, 

stridsåtgärder är i dessa fall tillåtna.115 

I samband med Sveriges anslutning till dåvarande EG gjordes en utredning på 

departementsnivå. Frågan var om Lex Britannia stred mot EG-rätten. Svaret var något 

tvetydigt men det påvisades att den svenska lagstiftningen stred mot den gällande regeln i 

artikel 49 EGF om fri rörlighet för tjänster, men kunde av allmänt samhällsintresse 

emellertid tillämpas då hänsyn togs till risken för social dumpning.116 Reglerna i MBL har 

senare kompletteras med en lag om utstationering av arbetstagare.117  

4.2.2  Blockaden i Vaxholm 

AD har tagit upp frågan om stri dsåtgärder utifrån reglerna i MBL.  

Det lettiska bolaget Laval un Partneri Ltd (Laval) utstationerade arbetskraft från hemlandet 

till sitt dotterbolag L & P Baltic Bygg AB (L & P), som drevs i svensk regi. Laval var inte 

ansluten till någon form av svenskt kollektivavtal utan tecknade i samband med 

entreprenaden ett avtal i hemlandet.  

Byggnadsarbetareförbundet försatte, med stöd av Elektrikerförbundet, Laval i blockad 

efter att kollektivavtalsförhandlingarna strandat. De ville därigenom framtvinga bättre 

arbetsförhållanden för arbetarna i L & P Bygg. Laval väckte talan vid AD och yrkade att 

stridsåtgärderna interimistiskt skulle förbjudas.  AD begärde ett förhandsavgörande av EG-

domstolen i följande frågor: 

                                                 
113 SOU 2006:28 a a s 332 f. 
114 SOU 2006:28 a a s 333. 
115 SOU 2006:28 a a s 333. 
116 Ds 1994:13, Sven-Hugo Rymans betänkande, s 335 ff. 
117 Se avsnitt 4.4. 
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1. Är vidtagna åtgärder förenliga med EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster 

enligt artikel 49 samt diskrimineringsförbudet enligt artikel 12. Vidare ifrågasattes 

utstationeringsdirektivets regler om fackliga stridsåtgärder, arbets- och 

anställningsvillkor. 

2. Är Lex Britannia förenligt med gemenskapsrätten?118 

Byggnads skriver i sin inlaga till EG-domstolen att de fackliga organisationerna är positiva 

till fri konkurrens på lika villkor och menar att den svenska kollektivavtalsmodellen är 

flexibel. Den svenska modellen skall förhindra lönedumpningar som i förlängningen leder 

till sämre villkor för arbetstagarna. Arbetsgivarna skall inte konkurrera med arbetstagarnas 

anställningsvillkor genom att bjuda under varandras löner. Byggnads påvisar även att 

företaget Laval redan var etablerat på den svenska marknaden genom sitt företag L & P.  

De menar att då företaget redan fanns i Sverige är de skyldiga att följa svenska lagar och 

regler, därför kan de inte åberopa den fria rörligheten för tjänster inom EU. Genom detta 

förfarande anses det lettiska bolaget ha försökt att kringgå de svenska kollektivavtalskraven 

och därmed skyddas inte bolaget av EG-rätten, vilket innebär att AD:s frågor i målet bör 

avvisas av EG-domstolen. Det som enligt byggnads är grunden i målet är om facket kan 

kräva att alla arbetstagare som arbetar i Sverige skall behandlas lika. Frågan som då ställs 

är om facket genom kollektiva åtgärder kan tvinga en arbetsgivare från annan medlemsstat 

att teckna inom det landet gällande kollektivavtal.119  

EU-kommissionen har avlagt ett yttrande i målet där en talesman uttrycker att svenska 

fackförbund får ställa krav på kollektivavtal av utländska företag, men kraven måste hålla 

sig inom ramen för utstationeringsdirektivet.120  

EU-ländernas justitieministrar har vid ett möte den 29 april 2006 beslutat att 

gränsöverskridande rättsliga tvister skall lösas enligt lagarna i det land där skadan inträffat. 

Detta kan påverka utgången i Vaxholmsfallet, då beslutet innebär att frågan skall avgöras 

enligt svensk lag.121 I Lex Britannia framgår att fackliga aktioner mot utländska företag är 

tillåtna.122  

 

                                                 
118 Mål nr A 268/04. 
119 Skriftlig inlaga i mål nr C-341/05. 
120 Svensk tidskrift, Den Svenska modellen: Go home! 
121 Council of the European Union 8402/06, 2725th Council Meeting Justice and Home Affairs.  
122 Se avsnitt 4.2.1. 
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4.3 Utstationeringsdirektivet 96/71/EG 

Utstationeringsdi rekti vet reglerar europeiska tjänsteföretags arbets- och 

anställningsvillkor. Syftet med direktivet är att främja den fria rörligheten särskilt inom 

området för etableringsrätt. Direktivet är tillämpbart då ett tjänsteföretag utstationerar 

arbetstagare till ett annat medlemsland.123 ” Arbetstagaren kan vara anställd hos ett 

fristående företag...ett koncernföretag eller ett personaluthyrningsföretag eller 

liknande.” 124 I direktivet benämns länderna som hemland och värdland. Reglerna i 

direktivet är utarbetade efter artiklarna 47.2 om etableringsrätt och 55 om fri rörlighet för 

tjänster EGF, som i synergi skapar ett grundläggande skydd för arbetstagarna samt 

motverkar social dumpning. 

EG-domstolen har i praxis påvisat att medlemsstaterna har rätt att utvidga reglerna om 

kollektivavtal till att även omfatta utstationerade arbetstagare. Därigenom utgör direktivet 

en minimigräns och den nationella lagstiftningen en utvidgning av densamma. Den 

lägstanivå som skapades genom direktivet är ämnad att innefatta:125 

 
” ...längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar 

per år, minimilön inbegripet övertidsersättning...villkor för att ställa 

arbetstagare till förfogande...säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 

skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida 

kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga och av 

bestämmelser om ickediskriminerande behandling...” 126 

 
EG-domstolen har fastställt att värdlandet skall prioritera det sociala ansvaret och 

därigenom ge en större trygghet för arbetstagarna, helt i enlighet med principen om 

ömsesidigt erkännande. Skyddsintresset ligger inte på de nationella företagen.127 Det är 

ovidkommande om anställningen regleras annorlunda i hemlandet då direktivet ger 

värdlandet bemyndigande att styra regleringen.128  

Utöver detta har EG-domstolen fastslagit ett skydd mot illojal konkurrens i de fall då 

utstationerande företag, i konkurrenshänseende, betalar ut lön som understiger de 

                                                 
123 SOU 2006:28 a a s 326 f. 
124 SOU 2006:28 a a s 326. 
125 SOU 2006:28 a a s 326 f. 
126 SOU 2006:28 a a s 327. 
127 Mål nr C-49/98, C-50/98, C-52/98–C-54/98 och C-68/98–C-71/98, förenade Finalarte mfl. 
128 SOU 2006:28 a a s 323. 
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miniminivåer som finns på marknaden.129 Praxis har legat till grund för lagreglering i 

respektive land eller sk allmängiltigförklarade avtal som tillämpas i de ursprungliga EG-

länderna.130 

 
” [K] ollektivavtal ges bindande verkan för en betydligt vidare krets än 

medlemmarna i de avtalsslutande organisationerna. Avtalets normativa 

bestämmelser görs bindande också för oorganiserade arbetsgivare och 

arbetstagare samt för arbetstagare som tillhör andra fackföreningar än de 

avtalsbärande. Härigenom åstadkommer lagstiftaren vad som kallas en 

allmängiltighets- eller erga-omnesverkan. Vanligtvis sker detta genom att 

landets arbetsmarknadsminister beslutar att allmängiltigförklara ett visst avtal 

på förslag av någon av parterna.” 131  

 
Sverige tillämpar den nordiska modellen och använder sig inte av ovan nämnda definition. 

Vidare finns inte några bestämmelser i svensk rätt för att, allmängiltigförklara 

kollektivavtal eller lagstadga minimilöner. Dessa förfaranden tillämpas i flertalet länder 

inom gemenskapen.132 En viktig aspekt i detta hänseende är att ett kollektivavtal som inte 

är allmängiltigtförklarat kan tillämpas i de fall det ej missgynnar utländska företag i 

förhållande till nationella företag efter som detta skulle strida mot 

likabehandlingsprincipen.133  

 

4.4 Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare  

Implementeringen av utstationeringsdirektivet medförde att en ny lagsti f tning om 

utstati onering av arbetstagare skapades i svensk rätt. I och med denna lagreglering har 

Sverige utökat det arbetsrättsliga skyddet som gäller för utstationerande företag. I direktivet 

anges att en tillsynsmyndighet skall handha tillämpningen av föreskrifterna. I Sverige är 

Arbetsmiljöverket utsett till behörig myndighet. 

Sverige har inte tagit fasta på de ovan nämnda reglerna om allmängiltigförklarade 

kollektivavtal och det medför att beslutandet i denna fråga överförts till fackförbunden.  

                                                 
129 Mål nr C-60/03, Wolff & Müller. 
130 SOU 2006:28 a a s 323. 
131 Ahlberg, Kerstin, Bruun, Niklas, Kollektivavtal i EU –  om allmängiltiga avtal och social dumpning, s 14. 
132 SOU 2006:28 a a s 326 ff. 
133 Prop 1998/99:90 s 25 f. 



   26 

Det finns inte heller några nationella regler för minimilöner, varken i lagen om 

utstationering av arbetstagare eller i någon annan författning.134 

I propositionen till lagen gjordes följande bedömning: 

 
” Kollektivavtalen har hög täckningsgrad på den svenska arbetsmarknaden. 

I normalfallet är såväl svenska som utländska företag beredda att teckna 

kollektivavtal med berörd facklig arbetstagarorganisation...[S] tridsåtgärder i 

form av strejk eller blockad – används sällan...Arbetstagarorganisationerna 

uppger sig ha god kontroll över de utländska företag som bedriver verksamhet i 

Sverige och ser till att kollektivavtal träffas och följs. Inställningen från 

arbetsmarknadens parter är också att det svenska kollektivavtalssystemet inte 

bör förändras och att det ligger i båda sidors intresse att även utländska företag 

tillämpar svenska avtalsvillkor.” 135 

 
MBL ger viss motsatt ledning i detta fall då den påvisar att en arbetstagare inte kan kräva 

att arbetsgivaren tillämpar kollektivavtalsvillkoren i de fall arbetstagaren ej är ansluten. 

Detta kan direkt tillämpas på de utstationerade arbetstagarna som står utanför de svenska 

arbetsrättsliga avtalen. Å andra sidan är arbetsgivaren bunden via sitt avtal med 

arbetstagarorganisationen att tillämpa kollektivavtalsvillkoren på samtliga anställda oavsett 

nationalitet, förutsatt att det är inskrivet i avtalet. Frågorna som diskuterades i förarbetet 

rörde framförallt diskrimineringsaspekterna. Om en lagreglering skulle omfatta krav på att 

utstationerande arbetsgivare blev tvingade att följa svenska kollektivavtal, trots att svenska 

företag inte behövde det skulle detta snedvrida konkurrensen. 

Med stöd i resonemanget ovan ansåg lagstiftaren att den svenska modellen, med 

arbetsmarknadsparterna som huvudintressenter, utgjorde den minimianpassade grund som 

direktivet innehöll.136  

Professor Tore Sigeman anser att regeringen ponerar att den svenska 

kollektivavtalsmodellen är förenlig med direktivet. Vidare ges rätt att vidta stridsåtgärder 

mot gästande företag enligt svenska regler med stöd av Lex Britannia.137 

 
” Av lagförarbetena framgår otvetydigt att meningen är att 

minimilöneregleringar skall i praktiken införas för gästande företags anställda 

                                                 
134 SOU 2006:28 a a s 329. 
135 Prop 1998/99:90 s 26 ff. 
136 Prop 1998/99:90 s 26 ff. 
137 Sigeman, Tore, Fri rörlighet för tjänster och nationell arbetsrätt, s 477. 
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genom kollektivavtal som vid behov skall kunna framtvingas medelst 

stridsåtgärder...[Detta]  innebär kort sagt att medlemsstaten överlåter till 

privata rättssubjekt, nämligen fackföreningar, att sätta spärr mot 

låglönekonkurrens och att därmed också ge skydd åt gästande företags 

anställda medelst krav på kollektivavtal understött av fackliga 

stridsåtgärder.” 138 

 
Lagen om utstationering av arbetstagare tillkom i slutet på 1990-talet och reglerna är i 

högsta grad i fokus genom det aktuella Vaxholmsfallet.139  

 

4.5 Förslag till nytt tjänstedirektiv 

EG-kommissionen presenterade, i början av 2004, ett förslag till nytt direktiv gällande den 

fria rörligheten för tjänster på den gemensamma marknaden. Likt utstationeringsdirektivet 

grundas förslaget på artiklarna 47.2 om etableringsfrihet och 55 om fri rörlighet för tjänster 

i EGF.140 De nya bestämmelser som finns, på upphandlingsområdet, är baserade på samma 

grund.141 Syftet med direktivet är att harmonisera de nationella lagstiftningarna och därmed 

skapa gynnsammare förutsättningar för gränsöverskridande verksamhet.142 EU-

kommissionären, Charlie McCreevy, ansvarig för tjänster inom den inre marknaden har 

uttalat sig i ett pressmeddelande: 

 
” ...Genom direktivförslaget inleds en process som kommer att leda till större 

integrering av tjänstemarknaden med ett tydligare rättsläge för dem som säljer 

och köper tjänster. Företagen kommer att kunna starta verksamhet och erbjuda 

tjänster utan att några regler utestänger dem. För konsumenternas del innebär 

det fler alternativ, bättre konkurrens och lägre priser. Arbetsrätten kommer inte 

att urholkas...” .143 

 
Direktivet har inte till syfte att påverka arbetslagstiftningen i negativ riktning, de 

bestämmelser som i dagsläget reglerar arbetsmarknadsparternas möjligheter att teckna 

                                                 
138 Sigeman a a s 476. 
139 Mål nr A268/04. 
140 SOU 2006:28 a a s 336. 
141 Se avsnitt 3.4. 
142 SOU 2006:28 a a s 336. 
143 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande IP/06/442, 2006-04-04. 
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kollektivavtal, kommer i förlängningen att upprätthållas. Förslaget är fortfarande under 

bearbetning.144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
144 SOU 2006:28 a a s 337. 
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5. Pågående processer 

 

5.1 Kommunalbesvär rörande kollektivavtalskrav 

Frågan om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är frekvent diskuterad i media. 

Det finns ett flertal pågående rättsprocesser som tillsammans med de domslut som redan 

finns på området belyser de frågetecken som finns.  

Kommunalbesvär� är den form av lagprövning som reglerar de kommunala 

myndigheternas beslut som fattats med stöd i kommunallagen. Denna överprövningsform 

tar inte ställning till några lämplighetsaspekter av beslutet. Överklagande kan endast göras 

av en kommunmedlem.145 

5.1.1 Halmstads kommun 

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun ställde sig bakom en motion från vänsterpartiet 

där krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling föreslogs. Representanter för de 

borgerliga partierna replikerade och hävdade att beslutet i fullmäktige skulle hävas då det 

stred mot lag eller annan författning.146 Grunden för deras talan byggde på att konkurrensen 

begränsas nationellt, då många bolag inte har kollektivavtal. Vidare hävdades att företag 

inom EU skulle påverkas negativt av detta beslut, särskilt i de fall där kollektivavtal finns 

och är bundna till i hemlandet. Slutligen belystes VHS-fallet147 vilket, enligt klagandes 

mening, fastslog att krav på kollektivavtal utgjorde ett typiskt villkor som missgynnade 

vissa leverantörer och är därför lagstridigt gentemot LOU.148  

Kommunen bestred talan och hänvisade till den lagändring som infördes 2002 i LOU.149 I 1 

kap 18 b § framgår att särskilda kontraktsvillkor får ställas av den upphandlande enheten. 

Det framkommer att kollektivavtal är ett exempel på ett sådant kontraktsvillkor som får 

ställas vid offentliga upphandlingar. 

Länsrättens resonemang kretsar kring om huruvida kravet på kollektivavtal strider mot 

regeln om affärsmässighet i 1 kap 4 § LOU. De åberopar även ett tolkningsmeddelande 

                                                 
145 Rembe, Eklund a a s 71. 
146 10 kap 8 § p 4 Kommunallagen (1991:900). 
147 Mål nr 1713-1995, se avsnitt 3.2. 
148 Mål nr 2434-05 E. 
149 Prop 2001/02:142 a a s 42 f. 
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från Europeiska Gemenskapernas Kommission150 samt ett yttrande av 

generaladvokaten i mål nr C-493/99��Kommissi onen mot Tyskland. 

Där framkommer att ett företag från annan medlemsstat inte får uteslutas vid en 

upphandling, endast pga att de inte uppfyller kraven på kollektivavtal i den upphandlande 

enhetens land. Länsrätten ansåg att kollektivavtalskrav inte får ställas vid offentlig 

upphandling, då förfarandet strider mot LOU som i sin tur bygger på direktiv. De principer, 

om fri rörlighet för tjänster och etableringsrätt, som innefattas av EG-rätten togs i 

beaktande. Kommunfullmäktiges beslut upphävdes.151 

Domen har överklagats till kammarrätten i Göteborg med begäran om prövningstillstånd, 

frågan är i och med det ännu under rättslig prövning.152  

5.1.2 Örebro kommun 

I en motion till kommunfullmäktige i Örebro kommun, föreslår en representant för 

Vänsterpartiet att krav på kollektivavtal ” ...där så är tillämpligt...” 153 bör användas vid 

kommunens offentliga upphandlingar. Motionen hänvisar till blockaden i Vaxholm, där 

kommunen blivit indragen i en konflikt mellan facket och leverantören. För Vaxholms 

kommun innebar denna konflikt att bygget av skolan försenas och en ny upphandlig 

tvingades fram.154 

För att Örebro kommun i framtiden inte skall hamna i samma situation, bör krav på 

kollektivavtal ställas redan vid upphandlandet av tex entreprenaden. Dessutom hindrar det 

att ” …mindre nogräknade arbetsgivare utnyttjar öppna gränser och ett svagt 

kontrollsystem till att dumpa löner och försämra arbetsvillkor för arbetare i Sverige” .155 

Ett problem som uppkommer när offentliga upphandlare ställer krav på kollektivavtal är att 

svenska domstolar bedömer att dessa krav strider mot LOU. Domstolarna resonemang 

bygger på det tidigare omnämnda VHS-fallet156 från kammarrätten, där det fastslås att krav 

på kollektivavtal vid offentlig upphandling strider mot LOU.  

I en proposition föreslår lagstiftaren att sociala krav får ställas vid upphandlingar och 

hänvisar till ett avgörande i EG-domstolen där hänsyn tagits till ILO-konventionen nr 94.157 

                                                 
150 KOM/2001/0566 i EGT, 2001-11-28. 
151 Mål nr 2434-05 E. 
152 Mål nr 864-06, (diarienr LR). 
153 Motion till kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, dnr 483-05, Örebro 2005-06-16 
154 Se avsnitt 4.2.2. 
155 Motion till kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, dnr 483-05, Örebro 2005-06-16. 
156 Se avsnitt 3.2.7. 
157 Prop 2001/02:142 a a s 42 f. 
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Enligt motionens författare är problemet att Sverige ännu inte infört ILO 94, emellertid gör 

svenska domstolar en mer långtgående tolkning av lagen än vad EG-domstolen gjort.  

Det finns inget inom EG-rättens regler som hindrar att sociala krav ställs vid offentliga 

upphandlingar, och att Örebro kommun ska börja att tillämpa detta förslag.158  

Socialdemokraterna har, genom en motion, inkommit med ett förslag om att kommunens 

upphandlingsreglemente skall justeras. De anför att det är viktigt att kommunerna agerar 

för att trygga jobb för svenska arbetstagare och ställer krav som följer de svenska 

spelreglerna på arbetsmarknaden. Enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv159 framkommer det 

att krav på kollektivavtal är tillämpliga vid offentliga kontrakt om bestämmelserna 

överensstämmer med gemenskapsrätten, enligt punkt 34 i direktivet. Med beaktande av 

detta vill Socialdemokraterna att kommunfullmäktige skall komplettera dess 

upphandlingsregemente vilket medför att alla leverantörer skall följa svenska 

kollektivavtal.160 

Dessa motioner har i Örebro kommunfullmäktige blivit godkända, vilket innebär att vid 

kommunens framtida upphandlingar kommer det att ställas krav på kollektivavtal eller 

liknande. De grundade sitt beslut i ett uttalande, från stadskansliet, daterat den 18 oktober 

2005. Däri framgår att kollektivavtalsfrågan i offentliga upphandlingar var under rättslig 

prövning inom EU, därför var kommunens upphandlande enheter försiktiga med sitt 

anbudsunderlag för att undvika konflikter med gemenskapsrätten.  

Företagarnas161 regionchef Jan Holgersson överklagade beslutet om att införa dessa krav 

vid offentliga upphandlingarna. Han gör gällande att besluten strider mot lag eller annan 

författning enligt 10 kap 8 § p 4 KL och skall därför upphävas. Enligt klaganden är det 

LOU:s krav på affärsmässighet i 1 kap 4 § samt vissa gemenskapsrättsliga principer som 

beslutet strider mot. Han påvisar även att kravet på kollektivavtal är 

konkurrensbegränsande mot såväl svenska som utländska bolag som inte har ett svenskt 

kollektivavtal.162  

Den 22 maj 2006 meddelandes dom i målet där länsrätten kom fram till att en bedömning 

skall göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och krav på svenska kollektivavtal 

eller liknande kan användas vid kommunens upphandlingar ” ...där så är tillämpligt...”163. 

                                                 
158 Motion till kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, dnr 483-05, Örebro 2005-06-16. 
159 Se avsnitt 3.4. 
160 Motion till kommunfullmäktige, Socialdemokraterna, dnr 485-05, Örebro 2005-06-16. 
161 Se förklaring  6.5. 
162 Örebro kommun, Kommunstyrelsens protokoll, 79 §, dnr 117-06 042, 2006-03-28. 
163 Motion till kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, dnr 483-05, Örebro 2005-06-16. 
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Däremot anser länsrätten att kommunfullmäktiges beslut om ” ...generella och svepande 

krav i ett upphandlingsreglemente strider mot såväl gemenskapsrätten som LOU.”  164  

Parterna i målet har getts möjlighet att överklaga länsrättens beslut och fallet kan således 

fortfarande vara under rättslig prövning då överklagande tiden på tre veckor inte gått ut.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
164 Mål nr 364-06, s 10. 
165 Mål nr 364-06. 
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6. Den svenska samhällsdebatten 
 

6.1 Bakgrund 

Under senare år har en flitig diskussion kring arbetsvillkor i offentlig upphandling 

uppkommit. Det finns stora motsättningar i frågan då de upphandlande enheternas intresse 

ligger i att skapa ett rättssäkert och politiskt hållbart upphandlingsförfarande.  

Motståndarna till detta resonemang hävdar att krav på kollektivavtal skulle diskriminera 

anbudsgivare som inte är anslutna och därmed snedvrida konkurrensen.166 

 

6.2 Politiska aspekter 

Socialdemokraterna har i en motion till riksdagen framfört sin motivering till varför 

kollektivavtalskrav skall ställas vid de offentliga upphandlingarna. Resonemanget grundar 

sig på Vaxholmsfallet. Författarna till motionen hävdar att kollektivavtalens betydelse i 

svensk arbetsrätt bidragit till en ömsesidig respekt mellan arbetsmarknadens parter. De 

försvarar vidare den svenska modellens uppbyggnad i termer som stabilitet och 

förutsebarhet.  Vidare upplever författarna att samhällets inställning till kollektivavtal är 

likställt med lagstiftning, något som kan påverka inställningen i samhällsdebatten. 

Socialdemokraternas ståndpunkt är att samtliga arbetsgivare bör följa dessa krav för att 

således bidra till en stärkt arbetsmarknad, med fokus på arbetstagarnas rätt.167 

Även Folkpartiet har yttrat sig i frågan och tar upp de möjliga problem som kan uppstå med 

ovan nämnda krav. Enligt Folkpartiets mening skulle ett krav på kollektivavtal utesluta 

drygt 50% av de svenska företagen, men även ett stort antal anbudsgivare från Europa.  

En tredjedel av den offentliga sektorns kostnader utgörs av de offentliga upphandlingarna 

och ur en samhällsekonomisk synvinkel anser folkpartiet att ökad konkurrensutsättning 

behövs.168 

 
” Det är positivt att en stor del av det regelverk som styr förhållandena mellan 

arbetsgivare och arbetstagare är följden av avtal som slutits av självständiga 

och fria arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. De skapar 

                                                 
166 Se avsnitt 6.3. 
167 Motion 2005/06:Fi300, Kollektivavtal – Krav vid offentlig upphandling, 2005-10-04. 
168 Motion 2005/06:Fi295, Lagen om offentlig upphandling, 2005-10-05. 
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ordning och reda på arbetsmarknaden och ger tydliga spelregler för 

arbetsmarknadens parter.”  169 

 
Regeringens förslag har för avsikt att hindra de utländska företag, som inte tecknat svenska 

kollektivavtal, att medverka vid de offentliga upphandlingarna. Detta motverkar de EG-

rättsliga reglerna om fri rörlighet för tjänster inom unionen och underminerar den 

grundläggande tanken med upphandlingsförfarandet.170 Ovan nämnda motioner ligger i 

väntan på beredning vid Finansutskottet och skall tas upp senare under 2006.171 

6.2.1 Pressmeddelande från regeringen 

Kommunminister Sven-Erik Österberg (S) och Arbetslivsminister Hans Karlsson (S) 

klargör genom ett pressmeddelande att de vill skapa ett regelverk för att offentliga 

upphandlande enheter skall ställa krav på kollektivavtal. Detta för att kunna ” ...[anlita]  

seriösa företag som följer de spelregler som gäller för svensk arbetsmarknad” .172 De 

svenska statliga, kommunala och lanstingsstyrda upphandlande enheterna upphandlar varje 

år för höga belopp och statsråden menar att skattepengarna inte skall ” ...användas för att 

subventionera dåliga arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö eller miljöskadlig verksamhet.” 173 

Vidare konstateras att konflikten i Vaxholm, ligger till grund för en ny 

ratificeringsdiskussion av ILO:s konvention nr 94.174  

6.2.2 Interpellation om ratificering av ILO 94 

En interpellation i riksdagen den 24 april 2006 tog upp frågan till diskussion. 

Vänsterpartiets Carina Sköld frågade Kommunminister Österberg om de upphandlande 

enheterna kan räkna med stöd från regeringen när krav på kollektivavtal ställs i 

upphandlingar? Enligt Sköld råder osäkerhet ifall kommun- och landstingspolitiker runt om 

i landet kan hänvisa till Österbergs uttalande i denna fråga. Inom många 

fullmäktigeförsamlingar har under senare tid denna fråga drivits och genomgående är att de 

borgerliga partierna är emot trots att de ofta poängterar vikten med att värna om 

kollektivavtalen.175 

                                                 
169 Motion 2005/06:Fi295, Lagen om offentlig upphandling, 2005-10-05. 
170 Motion 2005/06:Fi295, Lagen om offentlig upphandling, 2005-10-05. 
171 Betänkande 2005/06:FiU19, Finansutskottet. 
172 Dagens industri, Pressmeddelande från TT, Kollektivavtal krävs vid upphandling, 2006-04-07. 
173 Dagens industri, Pressmeddelande från TT, Kollektivavtal krävs vid upphandling, 2006-04-07. 
174 Dagens industri, Pressmeddelande från TT, Kollektivavtal krävs vid upphandling, 2006-04-07. 
175 Interpellation 2005/06:328, 7§ anf  13 Camilla Sköld (v), Sveriges riksdag. 
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Österberg menar förvisso att rättsläget och osäkerheten i frågan stor, speciellt då domen i 

Halmstad gick dem emot. Där konstaterade domstolen att man inte kan ställa krav på själva 

kollektivavtalet. Det finns heller inga prejudicerande domar på området som skulle kunna 

uttrycka klarhet i frågan. Rådet han lämnar till kommunerna är att de, vid upphandlingarna, 

ställer krav på att inget arbete får betalas sämre eller med sämre villkor än vad som gäller i 

kollektivavtalen. Enligt Österberg skulle lösningen kunna vara att ratificera ILO 94, vilket 

han tillsammans med socialdemokraterna kommer att försöka att göra om de efter valet i 

höst får fortsätta att regera.176 Vidare uttrycker Österberg att kollektivavtalen i Sverige 

mycket väl kan jämföras med de lagstadgade minimilönekrav som används i Europa vilka 

redan är godkända av kommissionen. Konflikten i Vaxholm är en prövning för hur EG-

domstolen ställer sig till de svenska kraven och huruvida de går att likställa med 

minimilönekraven.177 

 

6.3 LO och TCO 

Enligt Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation 

(TCO)178
� ligger beslutet, om en anslutning till ILO 94, hos de svenska politikerna. Det nu 

rådande läget med sämre löner och försämrade arbetsvillkor måste stoppas inom den 

offentliga upphandlingen. LO och TCO har sedan länge arbetat för en ratificering av 

konventionen och anser att det inte finns några rättsliga hinder i enlighet med bedömningen 

i upphandlingsutredningen. De hävdar att genom Europaparlamentets beslut om 

tjänstedirektivet samt Kommissionens yttrande i Vaxholmsfallet pekar mot vikten av att 

skydda arbetstagarnas rättigheter. De pekar även på de fastlagda principerna i EG-rätten där 

det framgår att lika lön för lika arbete skall tillämpas inom den europeiska unionen.179 

LO och TCO har uttalat sig om VHS-fallet180där det anses att de äldre EG-direktiven181, 

som innefattar entreprenadupphandling, innehåller ett flertal ordalydelser som påvisar att 

krav på arbetsvillor kan ställas. Denna lagreglering är viktig och har inte på något sätt tagits 

upp i domen.182 Utifrån denna åsikt hävdar de följande: 

                                                 
176 Interpellation 2005/06:328, 7§ anf 14 Sven-Erik Österberg (s), Sveriges riksdag. 
177 Interpellation 2005/06:328, 7§ anf 16 Sven-Erik Österberg (s), Sveriges riksdag. 
178 Nationalencyklopedin, ” Tjänstemännens Centralorganisation...partipolitiskt obunden facklig 
centralorganisation som fungerar som tjänstemannarörelsens företrädare i samhällspolitiska frågor.”  
179 LO– Landsorganisationen i Sverige, Uttalande av Erland Olauson, Avtalssekreterare LO, Sture Nordh, 
Ordförande TCO. 
180 Mål nr 1713-1995, Se avsnitt 3.2.7. 
181 Artikel 29, 93/38/EEG. 
182 Hamskär, Ingemar, Junesjö, Kurt, Felaktig dom bidrar till lönedumpning. 
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” Det allvarliga med kammarrättens dom är att offentliga myndigheter vid 

upphandling inte längre begär kollektivavtal. Man utgår ifrån att 

kammarrättens dom är gällande rätt. Men domen har inget prejudikatvärde. 

Det är en kammarrättsdom och något mål av Regeringsrätten finns inte.” 183 

 

6.4 Sveriges Kommuner och Landsting 

I cirkulär 2005:17 ger Sveri ges Kommuner och Landsting184 (SKL) en vägledning till 

de upphandlande enheterna. Bakgrunden till denna skrift är, enligt SKL, konflikten i 

Vaxholm och VHS upphandling av teletjänster. De anser att paragrafen om särskilda 

kontraktsvillkor i 1 kap 18 b § LOU, ger de upphandlande enheterna en lagstadgad rätt att 

införliva: ” ...kollektivavtalsbestämmelser från sådana kollektivavtal som gäller på 

arbetsplatsen eller i den bransch som tjänsten eller bygg- och anläggningsarbetet i fråga 

avser” .185 Enligt SKL:s mening bör de upphandlande enheterna använda sig av dessa krav, 

och ta in det i förfrågningsunderlaget.  

 
” Entreprenören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande 

svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat 

svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens 

anställda. Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som 

entreprenören anlitat för att fullgöra avtalet.”  186 

 

6.5 Företagarna och Svenskt Näringsliv 

Företagarna187 anser att det finns starka invändningar mot en ratificering av ILO 94. De 

hävdar att den kommer att utestänga ett antal företag från den offentliga upphandlingen, 

skapa handelshinder samt strida mot redan gällande regler i utstationeringsdirektivet och 

EGF. Ett kollektivavtalskrav kan begränsa och komplicera upphandlingen, vilket enligt 

                                                 
183 Hamskär, Ingemar, Junesjö, Kurt, Felaktig dom bidrar till lönedumpning. 
184 Nationalencyklopedin, ” Sveriges Kommuner och Landsting...samarbets- och intresseorganisation för 
Sveriges kommuner och landsting/regioner, bildat genom successiv sammanläggning av Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet.”  
185 Cirkulär 2005:17, Blockader vid byggnadsentreprenader, Sveriges kommuner och landsting. 
186 Cirkulär 2005:17, Blockader vid byggnadsentreprenader, Sveriges kommuner och landsting. 
187 Nationalencyklopedin, ” Företagarna���[R] ikstäckande företagarorganisation...[Organisationens]  
syfte[är] att verka för marknadsekonomi, fri företagsamhet och ökad förståelse för småföretagarnas 
betydelse.”  
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företagarnas mening, kan öka antalet överprövningar. De konstaterar att de upphandlande 

enheterna ställer krav på kollektivavtal trots att rättspraxis påvisar annat.188 

Företagarna har i samband med Vaxholmsblockaden gjort en undersökning189 för att 

bemöta den politiska och arbetsrättsliga diskussionen. Medlemmarna, som utgörs av 

företagare i Sverige, visade en delad mening i de frågor som ställdes.190 En av frågorna 

berörde medlemmarnas inställning om en tvingande regel på kollektivavtalsbundenhet.  

 
” Totalt 32 procent av de tillfrågade anser att företag ska kunna tvingas till 

kollektivavtal. Av dessa anser 28 procent att tvång är motiverat endast under 

speciella omständigheter. 64 procent anser att fackliga organisationer inte ska 

kunna tvinga företag till kollektivavtal...” 191 

 
Vidare undersöktes frågan om hur minimilöner skulle regleras, dels genom lag eller dels 

genom, de i Sverige tillämpade kollektivavtalen. 

 
” 25 procent av de tillfrågade anser att dagens system ska behållas, det vill 

säga att fackföreningarna ska sköta kontrollen av att grundvillkoren efterlevs. 

Ytterligare 25 procent vill istället se myndighetskontroll och lagstiftning om 

minimivillkor... 43 procent vill varken ha lagstiftning eller kollektivavtal, och 

ser hellre civilrättsliga överenskommelser mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Tre fjärdedelar av de svarande vill alltså se ett system som 

kraftigt avviker från dagens modell.”  192 

 
Frågan om medlemmarnas åsikter om utländska arbetstagare skulle följa de ovan nämnda 

förslagen på reglering resulterade i följande utfall.  

 
” De tillfrågade medlemmarna är i denna frågade delade i två jämnstora läger – 

ett som anser att svenska regler ska gälla även för utländska arbetare 

 (48 procent), och ett annat som istället vill se ett gemensamt europeiskt 

regelverk (38 procent). Endast en mycket liten andel vill att hemlandets regler 

ska gälla även när det gäller arbete i utlandet.”  193 

                                                 
188 Erixon, Karlsson a a s 6 f. 
189 Undersökning via Företagarnas panel av 3773 av Företagarnas medlemmar. 
190 Se bilaga 1. 
191 Företagarna, Upphandling och kollektivavtal, april 2005, s 4. 
192 Företagarna a a s 5. 
193 Företagarna a a s 6. 
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Denna undersökning avviker märkbart, enligt företagarnas mening, från den åsikt som 

fackförbunden och regeringspartierna har i samhällsdebatten. De anser vidare att 

undersökningen gett belägg för att fackets tvångsmässiga villkor strider mot ” ...den 

svenska arbetsrättsliga traditionen” .194 De kommentarer som lämnats som ett tillägg till 

frågorna, påvisar att Vaxholmskonflikten haft en stor del i de svarandes bedömning.  

Resultatet visar att de som vill behålla dagens system och de som vill överföra 

beslutanderätten till lagstiftaren är nästan jämbördiga. Detta tyder på att missnöjet med 

dagens system är stort. Företagarna anser att fackets maktposition ger stora problem för 

företagen samt att systemet som används idag är föråldrat i förhållande till hur marknaden 

ser ut.  

Stödet för ett EG-rättsligt regelverk är stort och det sammanbinder den stora delen av de 

svarande. En viktig aspekt i detta sammanhang är att underökningen, enligt Företagarna, 

påvisar att svensk och utländsk arbetskraft skall behandlas lika.195  

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsl i v196 anser att det är av vikt att de frågor 

som aktualiseras i Vaxholmsfallet reds ut av högsta möjliga juridiska instans, då 

osäkerheten som råder på området skadar svenska och utländska bolag. De bedömer att 

genom en rättslig prövning av nämnda fall kan de få klarhet i vad som gäller, därför gick 

Svenskt Näringsliv i december 2005 in och garanterade det lettiska bolagets 

rättegångskostnader. Svenskt Näringslivs ståndpunkt i Vaxholmsfallet är att den fria 

rörligheten för tjänster skall efterlevas och hinder som begränsar dem skall inte få 

förekomma. Kollektivavtal är bra, såvida det inte strider mot den gemenskapsrättsliga 

lagstiftningen.  

Lex Britannia är inte förenligt med dessa regler då de diskriminerar utländska företag, då 

den svenska lagen tillåter fackliga stridsåtgärder mot utländska företag, fastän de redan 

innehar i gällande kollektivavtal från sin stat. De stridsåtgärder som utförs av facket måste 

stå i proportion till syftet och de konsekvenser som åtgärden orsakar, vilket inte gjordes i 

Vaxholmsfallet. Det torde vara skillnad mellan tillfälligt och permanent arbete, således 

borde kollektivavtalen justeras för att främja den fria rörligheten för tjänster inom 

gemenskapen.  

                                                 
194 Företagarna a a s 4. 
195 Företagarna a a s 6. 
196 Nationalencyklopedin, ” Svenskt Näringsliv...[H] uvudorganisation för företagsamheten i 
Sverige...bildades 2001 av SAF...och Industriförbundet som ersättning för båda dessa organisationer. Den 
nya organisationen är en ideell förening där bransch- och arbetsgivarförbund eller andra sammanslutningar 
av företag ingår som medlemmar...” . 
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Enligt utstationeringsdirektivet skall värdlandets regler följas, denna lagreglering gynnar 

den fria rörligheten och förhindrar lönedumpning. Om de fackliga organisationerna ställer 

krav vilka överstiger de gränser som framkommer i utstationeringsdirektivet, kan det 

innebära att de skulle kunna ställa vilka krav som helst och genom stridsåtgärder tvinga 

företaget att införliva dessa. Vilket, likt Vaxholmsfallet, kan leda till att det utländska 

företaget måste lägga ned verksamheten.197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Svenskt näringsliv, Varför engagerar sig Svenskt näringsliv i Vaxholmsfallet? 
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7. Diskussion 

 

7.1 Upphandlingsförfarandet 

Det svenska offentliga upphandlingsförfarandet har kommit att ändras i takt med den 

internationella regleringen. LOU har under ett tiotal år genomsyrats av en överstatlig 

lagstiftning som enligt vår mening harmoniserat den europeiska integreringen. De svenska 

upphandlande enheterna har fått ett större upphandlingsområde genom att antalet 

leverantörer från andra länder ökat. Ett hållbart upphandlingsreglemente kan, om det 

hanteras rätt, skapa en rättssäker, skattebesparande och konkurrensfrämjande marknad som 

alla parter tjänar på. LOU och dess nuvarande lydelse har, enligt vår mening, hjälpt till men 

inte fungerat fullt ut, speciellt i och med affärsmässighetsparagrafens något vida och 

otydliga lydelse. 

De särskilda kontraktsvillkor som på senare år kunnat ställas, har påvisat en inriktning mot 

en mer arbetsrättslig aspekt av upphandlingen. Om paragrafen tolkas i ljuset av EG-rätten 

ser vi en klar synergi med upphandlingsdirektivet, vilket enligt vår mening ger klara och 

tydliga regler på hur de arbetsrättsliga aspekterna skall tolkas. Problemet ligger, enligt vår 

tolkning, inte på direktivet utan på det sätt Sverige implementerat det. Med fokus på den 

svenska modellen och dess innehåll ser man klara differenser, framförallt då Sverige inte 

har någon reglering på minimilöneområdet. Detta ger fackförbunden en ovillkorlig 

auktoritet och de sätter villkoren utan att harmonisera med EG-rätten. 

De EG-rättsliga principerna skall genomsyra den offentliga upphandlingen och det är med 

fokus på dem den upphandlande enheten får utgå när förfrågningsunderlaget skall 

formuleras. Vi upplever att det finns stora möjligheter till överprövning, inte minst med 

fokus på ovan nämnda praxis, vilket har skapat en svår balansgång för samtliga parter. 

Principerna har i vissa fall omkullkastat krav på kollektivavtal utifrån det fria 

rörlighetsbegreppet, trots att de upphandlande enheterna följt den svenska lagregleringen. 

Ett annat problem som vi reflekterat över är att implementeringen av de nya 

upphandlingsdirektiven drar ut på tiden. Detta medför att upphandlingsförfarandet 

försvåras för den som praktiskt tillämpar reglerna och således skapar en större felmarginal 

vid författandet av förfrågningsunderlaget.  
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7.2 Kollektivavtal 

Kollektivavtalen har enligt vår mening en betydande roll i det svenska arbetslivet. Sveriges 

arbetsrättsliga historia påverkar de beslutsfattare som idag ställs inför denna nya era. 

Allmänhetens farhågor om dumpade löner och sämre anställningsvillkor har, enligt vår 

mening, realiserats till viss del. Vi upplever att EU tar de sociala kraven på allvar och 

försöker att stävja dem med relevant lagstiftning.  

Sverige har sedan länge haft ett stabilt och väl fungerande arbetsrättsligt skydd i form av 

kollektivavtal mellan arbetsmarknadsparterna. Medlemskapet i EU, har till vissas förtret, 

tvingat Sverige till en anpassning av de internationella reglerna och därigenom rivit upp ett 

sår i den svenska modellen. De svenska fackförbunden verkar för bättre förhållanden för 

arbetstagarna, men kan enligt vår mening ta kraven till sin spets. Vi har diskuterat kring de 

anbudsgivande företagens tvång att ingå tredjepartsavtal med fackförbunden. Detta 

förfarande talar enligt vår mening emot detta villkor i tilldelningsbeslutet. Vidare kan det 

tolkas som att fackförbunden styr det antal anbudsgivande parter som kan ta del av en 

upphandling och detta kan eventuellt rubba den fria konkurrensen.  

Vi anser att politiska aspekter å ena sidan skall lämnas utanför det affärsmässiga 

förhållandet men införs å andra sidan ett allmängiltigt krav på kollektivavtalsbundenhet, 

inom det offentliga upphandlingsförfarandet, måste samtliga intressenter rätta sig efter 

regleringen och problemet skulle lösas.  

Vi anser att Företagarnas undersökning ger en inblick hur medlemmarna ställer sig till 

frågan. Flertalet av de svarande är emot krav på kollektivavtal och ett okänt antal företagare 

ligger utanför avtalsbundenheten med facken, således skapar kollektivavtalskraven en 

utestängande effekt för både nationella och internationella anbudsgivare. 

 

7.3  ILO 

ILO-konvention 94, om offentlig upphandling och dess införande i svensk rätt är frekvent 

diskuterad i media. I vår studie har vi upplevt en stor politisk oenighet och det ser ut som 

om ILO 94 blir en viktig fråga inför höstens stundande val. Det socialistiska blocket arbetar 

för en ratificering av konventionen medan det borgerliga blocket hävdar att små och 

medelstora företag diskrimineras. De svenska arbetstagarorganisationerna har samma åsikt 

som det socialistiska blocket och för deras del skulle ett införande leda till att krav på 

kollektivavtalsenliga förmåner får ställas vid offentliga upphandlingar. Lagstiftaren ger en 
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tvetydig inblick i problemet då det anses osäkert om konventionens regler överensstämmer 

med de redan antagna gemenskapsrättsliga reglerna.  

Syftet med konventionen är som sagt att främja det arbetsrättsliga skyddet i det land där 

arbetet utförs och genom detta anser vi att social dumpning av löner motverkas. Lönerna 

mellan svenska företag och utländska företag harmoniseras och det gynnar, enligt vår 

mening, samtliga företag oavsett om de är små, medelstora eller multinationella. Vi 

upplever att de problem som uppkommer genom krav på införande av kollektivavtal, 

samtidigt främjar en mer jämställd lön för arbetstagare som arbetar för utländska bolag, 

vilka etablerar sig i Sverige. Den illojala konkurrensen kommer således att minska då även 

utländska företag är skyldiga att följa de nationella reglerna. Vi förmodar att Sverige 

kommer att införa konventionen utifrån ovan nämnda resonemang, oavsett hur det ser ut 

efter höstens riksdagsval. 

Men om Sverige ratificerar ILO 94 uppkommer enligt vår mening ytterligare ett 

frågetecken. Hur kommer leverantörernas efterlevande av konventionens regler att 

kontrolleras?  

 

7.4  Utstationeringsregleringen 

I de fall minimikraven i utstationeringsdirektivet är uppfyllda tycks det svårt för den 

upphandlande enheten att i fortsättningen ställa krav på svenska kollektivavtal. Med 

proportionalitetsprincipen i åtanke känns dessa kollektivavtalskrav något radikala i 

förhållande till definitionen i direktivet. Vi upplever att det finns vissa problem i lag om 

utstationering av arbetstagare, då den inte reglerar minimilöner, vilket direktivet gör. 

Denna punkt är enligt vår mening viktig men Sverige har valt att inte införa den i nationell 

rätt.  

De EG-rättsliga reglerna i det nya upphandlingsdirektivet ger inga hinder för att ställa dessa 

krav. Hänsyn kan tas till arbetsvillkor i en helt ny utsträckning under förutsättning att de 

grundläggande EG-rättsliga principerna följs. 

 

7.5 Lex Britannia och konflikten i Vaxholm 

När krav på kollektivavtal ställs är det oftast småföretag eller utländska leverantörer som 

drabbas, då de inte anslutit sig till dessa. Att de känner sig orättvist behandlande då de 

upphandlande enheterna ställer krav på kollektivavtal är visserligen befogat, men syftet är 

ändå att det ska motverka lönedumpningar och försämrade villkor för arbetstagarna. Vi 
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upplever att de upphandlande enheterna vill undvika att hamna i en liknade situation som 

Vaxholms kommun gjorde. Frågan ligger för närvarande på EG-domstolens bord och 

förväntas skapa rättslig klarhet på området.  

Det pågår ett flertal besvärsprövningar på området då fler kommuner vill införa krav på 

kollektivavtal vid upphandlingar, tex i Halmstad och Örebro. Det råder delade meningar 

huruvida kravet på kollektivavtal får användas i upphandlingar utan att strida mot annan lag 

eller författning. Enligt vår mening utgör avgörandet av Vaxholmsfallet en viktig del inom 

arbetsrätten, även fast det kan upplevas som ett mer politiskt problematiskt fall. Bedöms 

fackets agerande strida mot de gemenskapsrättsliga regler som finns på området, anser vi 

att det kommer underminera hela fackrörelsens syfte, inte bara i Sverige utan inom hela 

EU.  

En av fackets stridsåtgärder för att framtvinga ett kollektivavtal, är att genom Lex Britannia 

pressa arbetsgivaren genom att sätta entreprenaden i blockad. Lex Britannia fungerar i 

praktiken på samma sätt som när avtal upphöjs till lag. Vi anser att Sverige bör avskaffa 

Lex Britannia då det helt klart strider mot principen mot ömsesidigt erkännande då facket 

kan genomföra stridsåtgärder mot företag som använder sig av kollektivavtal som är giltiga 

i annan stat.  

Om det, i Vaxholmskonflikten, visar sig att fackets agerande är lagstridigt, kommer 

troligtvis fackförbunden inom den europeiska gemenskapen att reagera. Men hur stor vikt 

avgörandet kommer att få för framtiden är svårt att sia om. Om EG-domstolen bedömer att 

de svenska arbetsrättsliga reglerna strider mot gemenskapsrättens regler, behöver det inte 

enligt oss betyda att facket förlorar all sin styrka. De nationella reglerna bör kunna 

omformuleras så att fackets rätt att utöva stridsåtgärder fortfarande går att tillämpa då de 

utgör en viktig stomme i de fackliga organisationernas slagkraft. Följaktligen har utgången 

av målet en stor betydelse inom hela EU då de nationella regeringarna eventuellt måste 

justera de fackliga organisationernas rätt till konfliktåtgärder.  

Vi i likhet med många andra kommer att med stor nyfikenhet, följa detta fall vidare då 

processen fortsätter med en förväntad huvudförhandling under hösten 2006. De svenska 

fackförbunden arbetar mot en ratificering av konventionen. Problemen för deras del ligger i 

ovan nämnda kammarrättsdom198 som i dagsläget tillämpas som gällande rätt. 

 

                                                 
198 Mål nr 1713-1995. 
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7.6  Tjänstedirektivet 

Det är osäkert huruvida det nya tjänstedirektivet kommer tillämpas och dess innehåll 

sammanfaller med de på området gällande reglerna i bla utstationeringsdirektivet. Ur ett 

svenskt perspektiv kan det komma att överensstämma med de nationella regler som redan 

tillämpas genom våra svenska kollektivavtal. Tjänstedirektivets förslag är enligt vår 

mening av en mer allmäninriktad karaktär och kommer om det antas, att främja 

gränsöverskridande verksamhet samt skapa ett mer harmoniserat arbetsrättsligt skydd.  

Den praxis som redan uppkommit tillämpas av EG-domstolen och en specifik lagreglering 

på området kan i dagsläget kännas onödig. Naturligtvis kan grunderna i direktivet 

harmonisera den europeiska arbetsrätten i ett vidare begrepp än vad som tagits upp i denna 

uppsats. Framtiden får besvara denna fråga. 

 

7.7 Pågående processer  

Länsrätten i Halland har fastställt att krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar är 

oförenliga med reglerna i LOU. Enligt vår mening bör man likt rekommendationen som 

skickats till de upphandlande enheterna genom cirkuläret från organisationen Sveriges 

kommuner och landsting, ställa krav som liknar kollektivavtal. Genom införandet av 1 kap 

18 b § i LOU, tolkar vi det som att de särskilda kontraktsvillkor som kan ställas av den 

upphandlande enheten borde innefatta att krav som liknar kollektivavtalskrav, såvida de 

inte strider mot annan lag eller författning. Enheterna bör därför tillse att huvudsyftet inom 

EG- rätten inte åsidosätts genom att ta hänsyn till de principer som finns på området. Vi 

anser således att de krav som halmstads kommun ställde utgjorde ett provocerande och 

politiskt dilemma, pga det osäkra rättsläget som råder i frågan. Varför inte följa de 

rekommendationer som utskickats genom cirkuläret?  

Länsrätten i Örebro har i sitt avgörande poängterat att svenska kollektivavtal inte får krävas 

generellt, däremot kan liknade krav ställas i de fall omständigheterna i det enskilda fallet 

ger stöd för det. 

Länsrättsdomarna från Halland och Örebro har i sig inget prejudicerande värde, därför är 

det viktigt att en högre instans fattar beslut i frågan för att skapa en riktlinje om hur 

upphandlande enheter ska agera.  
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7.8 Avslutande tankar 

Enligt vår mening ska de offentliga upphandlande enheterna följa LOU i dess nuvarande 

lydelse, då det ligger på statens ansvar att lagstiftningen är förenlig med de 

gemenskapsrättsliga regler som finns på området. Att det nya direktivet ännu inte är 

implementerat skulle kunna inneböra eftergifter för staten, men vi förmodar att om ingen 

konflikt uppkommer på området där LOU skiljer sig ifrån det nya direktivet, kommer inte 

dröjsmålet med införandet av direktivet att bestraffas. 

Vi avslutar uppsatsen med samma tankar som den inleddes, ett korrekt 

upphandlingsförfarande tillgodoser och tar vara på varje skattekrona och dess betydelse för 

den enskilde medborgaren.  
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8. Slutsats 

Slutsatsen blir, med stöd av det anförda, att krav på svenska kollektivavtal inte kan ställas 

efter nuvarande lagreglering. I direktiven finns stöd för lagreglerade minimilönenivåer och 

allmängiltigförklarade kollektivavtal men inget som motiverar den svenska 

kollektivavtalsmodellen. Emellertid kan den upphandlande enheten tillse att skyddet för 

arbetaren inte försämras genom att, med stöd 1 kap 18 b § LOU, kräva att vissa centrala 

anställningsvillkor är i paritet med branschens kollektivavtal.��

Den praxis som idag tillämpas är numera obsolet då LOU omarbetats och en möjlighet att 

ställa särskilda kontraktsvillkor införts. De svenska domstolarna har fram till idag avfärdat 

betydelsen av 1 kap 18 b § LOU till förmån för de grundläggande EG-rättsliga reglerna, 

trots att paragrafen harmoniserar med utstationerings- och upphandlingsdirektiven.  � 

Utgången i Vaxholmsfallet kommer, om den döms till kärandens fördel, att tvinga Sverige 

till en omarbetning av den svenska kollektivavtalsmodellen och därigenom svensk rätt. De 

överprövningar och processer som i dagsläget drivs i olika instanser innebär stora 

kostnader för staten och i förlängningen för den enskilde medborgaren. Kraven på svenska 

kollektivavtal bör lämnas utan avseende i avvaktan på ett vägledande prejudikat. 
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Bilaga 1 – Företagarnas undersökning om medlemmarnas 
åsikter om kollektivavtalskrav vid offentlig upphandling. 
 
Fråga - Anser du att fackliga organisationer ska kunna tvinga företag till 

kollektivavtal...mot företagarens vilja? 

 

 

 

 
 
 
Fråga - I många länder regleras minimilönerna genom lagstiftning och i andra länder, 

som Sverige, regleras minimilönerna genom kollektivavtal. Hur anser du att 

minimivillkoren bör bestämmas på den svenska arbetsmarknaden? 
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Fråga - En av de mest omdebatterade frågorna den senaste tiden är villkoren för utländsk 

arbetskraft som arbetar i Sverige. Paneldeltagarna svarade därför även på om de ansåg att 

det regelsystem de vill se på den svenska arbetsmarknaden även ska tillämpas på utländska 

arbetstagare. 

 

 

 

 
 
 
Källa: Undersökning via Företagarnas panel av 3773 av Företagarnas medlemmar. 
 
 


