
 

Stärkta upphandlingsprocesser för ett bättre företagsklimat  

Företagsklimatet i Borås bedöms av företagarna själva som endast godtagbart (3,5 på en 
sexgradig skala), enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning från 2020. Två av de områden 
som drar ner helhetsomdömet är upphandling och upplevd konkurrens från kommunen. Vad 
gäller upphandling var omdömet så lågt som 2,6 och på området “upplevd konkurrens från 
kommunen” hamnar Borås på plats 269 av landets 290 kommuner. Genom att förbättra 
upphandlingsprocessen, kan företagsklimatet stärkas utifrån båda dessa parametrar, och 
omdömet som helhet förbättras. 

Att öka engagemanget och få fler att delta i kommunens upphandlingar är kritiskt för att öka 
kvaliteten och effektiviteten i kommunens verksamhet. Enligt upphandlingsmyndigheten lämnas 
vid 41 procent av upphandlingarna endast en till två anbud och 14 procent av upphandlingarna 
avbryts helt och hållet. Det undermåliga urvalet riskerar leda till både högre priser och sämre 
kvalitet. Vår skyldighet gentemot stadens invånare, tillika skattebetalare, är förstås att sträva 
emot det rakt motsatta - hög kvalitet och låga kostnader.  

Ett konkret sätt att få fler att delta i upphandlingsprocessen vore att starta en så kallad 
upphandlingsskola, inom vilken kommunen ger intresserade företagare information om hur 
upphandlingsprocessen går till, hur man som företagare kan delta och tips på vad kan tänka på 
för att göra sitt erbjudande attraktivt ur det kommunala beställarperspektivet.  

Den kommunikation som sker inom ramen för upphandlingsskolan bör dock inte vara enkom 
enkelriktad, utan också ett forum för dialog och ömsesidigt lärande. För det finns naturligtvis 
också goda skäl för kommunen att lyssna till näringslivets uppfattningar om hur 
upphandlingsprocessen, mot bakgrund av deras gedigna kompetens och erfarenhet, kan göras 
bättre.  
 
Upphandlingsskolor, likt den som föreslås, finns i flera andra kommuner, däribland i Växjö 
kommun,1 Trelleborg2 och Nacka3, varav samtliga kan ses som goda praktiska på hur man kan ta 
sig an arbetet med en upphandlingsskola även i Borås.  

Att få fler att delta i kommunens upphandlingar är inte bara ett sätt att effektivisera och 
kvalitetssäkra kommunens verksamhet. I Sverige utgörs nästan hälften av ekonomin av offentlig 
konsumtion och offentliga investeringar. Att ge fler tillträde till den marknaden gör näringslivet 
som helhet mindre sårbart, då deras marknad växer i omfattning och förutsättningar skapas för 
mer stabila intäktsströmmar.  

                                                
1https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling---kop-av-varor-och-
tjanster/upphandlingsskola.html  
2 https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/foretag-stod-och-
radgivning/naringslivsaktiviteter/upphandlingsskola/  
3 https://www.nacka.se/arbete-foretagande/upphandling-och-inkop/bli-leverantor-till-nacka-
kommun/upphandlingsskola/  
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Med fler företag som deltar i upphandlingar, kommer Borås göra bättre affärer och, beroende 
på upphandlingskrav, få bättre pris, kvalitet och service samt ökad effektivitet i kommunens 
miljö- och klimatarbete. 
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