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Svarprosenten basert på rolle til respondenten
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Hvem har svart på undersøkelsen?
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Fokus på det 

operative 

arbeidet



• Analytisk ramme for å drøfte 

organisering av 

anskaffelsesfunksjonen

• Rapporten inneholder flere 

organisatoriske tiltak for å styrke 

det strategiske 
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Regelorientert

Serviceorientert

Strategiorientert
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Figur 9

Organisasjonsmodellen



Anskaffelser som et strategisk virkemiddel

Liten 
virksomhet

Mellomstor 
virksomhet

Store
virksomhet

29% 18% 22%

18

Andel som opplever at toppledelsen har tilstrekkelig 
kompetanse til å bruke anskaffelser strategisk



Styringsdokumenter

19

Anskaffelses-
strategi

Anskaffelses-
strategi og 

handlingsplan

Handlingsplan Ingen styrings-
dokumenter

Vet ikke

21%

29%

35%
33%

16%

10%

26% 25%

2%
3%

⬤ 2020
⬤ 2022

Spørsmål: «Har virksomheten 
følgende styringsdokumenter:»

n:
2020 = 403
2022 = 528

FIGUR 10: Utvikling for andel virksomheter som har styringsdokumenter



Anskaffelsesstrategi
- Anskaffelsesstrategi gir mål og langsiktig plan på innkjøpsområdet
- Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi
- Statlige virksomheter har mer fokus på forbruksanalyser

Kommune og 
fylkeskommune

Figur 11: andelen som har anskaffelsesstrategi, basert på 
virksomhetstype

Liten StorMedium Vet ikke

Figur 12: andel som har anskaffelsesstrategi, basert på innkjøpsvolum

Statlige 
virksomheter

Offentlige foretak og 
selskaper

34 % 64 % 84 % 47 %73 % 57% 48%
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⬤ virksomhetstype
⬤ innkjøpsvolum

Spørsmål: «Har virksomheten 
følgende styringsdokumenter: -
anskaffelsesstrategi»

Fordelt på virksomhetstype (n = 
528) og innkjøpsvolum (n = 458).

For å unngå dobbelttelling er 
ikke virksomheter som andre har 
svart på vegne av inkludert i 
figur 12, da vi antar at 
respondenten har oppgitt 
innkjøpsvolumet for alle 
virksomhetene vedkommende 
svarer på vegne av. 



Prioriterte kompetanseområder

⬤ andel av respondentene 
som har  valgt de fire 
kompetanseområdene det er 
viktigst for dem å styrke de 
neste to årene

⬤ andel av respondentene 
som har sagt at de i stor grad 
eller i svært stor grad har 
tilstrekkelig kompetanse på 
de ulike fagområdene. 

Spørsmål 1: «I hvilken grad 
opplever du at virksomheten 
har tilstrekkelig kompetanse 
på følgende områder ved 
arbeid med anskaffelser»

Spørsmål 2: «Hvilke fire 
kompetanseområder er det 
viktigst for dere å styrke de to 
neste årene?»

(n = 528)

FIGUR 44: Prioriterte kompetanseområder, sammenlignet med opplevd tilstrekkelig kompetanse

Kontraktsoppfølging

Klima og miljø

Analyser

Anskaffelsesregelverket

Bruk av digitale verktøy

Anskaffelser som fremmer innovasjon

Kategoristyring

Endringsledelse

Arbeidslivskriminalitet

Kommersiell forståelse og bransje

Gjennomføring av markedsdialog

. Ivaretakelse av menneskerettigheter .



⬤ Regelverket     ⬤ Bruk av digitale verktøy     ⬤ Kontraktsoppfølging     ⬤ Klima og miljø     ⬤ Analyser     ⬤ Anskaffelser som fremmer innovasjon      ⬤ Kategoristyring      ⬤Menneskerettigheter  

Topp 5 prioriterte kompetanser fordelt på størrelse

Figur 45: Lavt innkjøpsvolum
> 50 mill. kroner

Figur 46: Medium innkjøpsvolum
50-499 mill. kroner

Figur 47: Høyt innkjøpsvolum
< 1 mrd. kroner
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Prioritert tidsbruk i anskaffelsesprosessen

Avklare behov og forberede 
konkurransen

Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakts-
oppfølging

R
es

su
rs

b
ru

k
 i 

p
ro

se
n

t 
(%

)
39% 41%

20%



Behovsfasen Konkurransegjennomføringen Kontraktsoppfølgingen

10 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

90 %

100 %

30 %
32 %

44 %

37 %

23 %21 %

⬤ 2020 (n =403) ⬤ 2022 (n =528)

Innkjøps-Norge mangler tid og ressurser
Tilstrekkelig kapasitet i anskaffelsesprosessen



⬤ Kompetanse/opplæring       ⬤ Tid og ressurser       ⬤ Rutiner og planer i virksomheten       ⬤ Funksjonalitet i tilgjengelige digitale verktøy       ⬤ Ledelsesforankring, -fokus og -prioritering

De største barrierene for bedre digital anskaffelsesprosess

Figur 109: Lavt modenhetsnivå digitalisering: 1 – 2,33 
(n = 108)

75%

69 %

44 %

34 %
29 %

66 %

53 %
46 % 44 %

31 %

Figur 110: Middels modenhetsnivå digitalisering: 2,34 – 3,66 
(n = 316)

Figur 111: Høyt modenhetsnivå digitalisering: 3,67 – 5 
(n = 104)

59 %

34 % 33 %

50 %

61 %
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⬤ Liten oversikt over muligheter i markedet      ⬤ Tid og ressurser ⬤ Økonomisk handlingsrom ⬤ Innovasjonskompetanse ⬤ Ledelsesforankring, -fokus og –prioritering ⬤ Virksomhetskultur

De største barrierene for å legge til rette innovative anskaffelser

Lavt modenhetsnivå innovasjon: 1 – 2,33 
(n = 250)

56%

49 %

32 % 32 %
26 %

65 %

50 %

41 %

33 % 31 %

Middels modenhetsnivå innovasjon: 2,34 – 3,66 
(n = 235)

Høyt modenhetsnivå innovasjon: 3,67 – 5 
(n = 43)

70 %

16 % 14 %

47 %

86 %
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⬤ Statlige virksomheter

⬤ Kommune og 
fylkeskommuner

Spørsmål: «Hvilke temaer 
beskrives i 
anskaffelsesstrategien?»

(n = 325)

Utvalget er filtrer på de som 
har en anskaffelsesstrategi.

Temaer i anskaffelsesstrategien

FIGUR 13: Temaer i anskaffelsesstrategien basert på virksomhetstype
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Oppgaver som ivaretas i kontraktsoppfølgingen
⬤ 2020 ⬤ 2022

Håndtering av 
fakturaavik

Kontrakts-
implementering

Oppfølging av 
leveranser

Oppfølging av 
avtalelojalitet

Kontroll av 
lønns- og 

arbeidsvilkår

Oppfølging av 
overholdelse av 
kontraktsverdi

Etterlevelse av 
krav til miljø

Etterlevelse av 
krav til 

menneskerettig-
heter 

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %



FIGUR 26: Gjennomsnittet for hvor ofte aktivitetene gjennomføres av virksomhetene fordelt på virksomhetstype.
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implementering

Oppfølging av 
leveranser

Oppfølging av 
avtalelojalitet

Oppfølging av 
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lønns- og 
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4,0

3,0

2,0

5,0

1,0

⬤ Kommune og 
fylkeskommune

⬤ Statlig virksomhet

⬤Offentlig foretak og 
selskap

Gjennomsnittet

(n = 528)

Spørsmål: «Hvor ofte 
ivaretar virksomheten 
kontraktsoppfølging ved å 
gjennomføre følgende 
oppgaver»

De som har svart vet ikke 
er ikke tatt med i 
gjennomsnittet.

3,1 3,1

2,5

Aktiviteter i kontraktsoppfølgingen
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Takk for meg!
Kartleggingen av modenhet i offentlige anskaffelser gjennomføres på nytt i 2024

For spørsmål om undersøkelsen og/eller rapporten ta kontakt med Malin.Hogstad@dfo.no

mailto:Malin.Hogstad@dfo.no


Gruppeoppgave 1

Kort presentasjon: Si to ord om deg selv og virksomheten du jobber i!

Gjenspeiler resultatene deres virkelighet? Hva synes du er mest interessant?

Hvilke områder er dere mest opptatt av? - Tenk utfordringer, mål og potensial.



Malin Elisabeth Tvedt Hogstad




