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Data og styring

• Forankring i ledelsen

• Hva er ledelsen opptatt av? Hva ved anskaffelser engasjerer dem?

• Bruk av tilgjengelig data

• Hva kjøper vi og til hvilken pris?

• Datakvalitet

• Jo bedre data, jo bedre analyser

• Tiltak for enda bedre data

• God dataflyt

• Gevinster ved systematisk bruk av innkjøpsanalyser

• Digdirs arbeid med datainnsamling på aggregert nivå



Fire likeverdige formål anskaffelser kan 

bidra til og som de beste organisasjonene 

mestrer. 

Tre organisatoriske ferdigheter

som en virksomhet må utvikle for å 

understøtte det strategiske arbeidet med 

anskaffelser.
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Digitalisering er ikke et mål i seg selv – men et 
virkemiddel for å nå et mål



Kostnadsbesparelser og bedre 

prioriteringer

• Anskaffelser utgjør en stor del av 

virksomhetens budsjett og berører store 

deler av organisasjonen 

• Bedre prosesser og bedre prioriteringer 

kan bidra til å frigjøre/omfordele ressurser
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Behov for statistikk og analyse 

• Hva bruker virksomheten penger på?

• Er forbruket i tråd med de målene vi har i 

virksomheten?

• Er det potensial for prosessforbedring?

• Potensial beregnes og illustreres 

gjennom bruk av analyser

• Faktisk kostnadseffektivisering måles ved 

bruk av analyser 
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Hvordan nyttiggjøre seg av den dataen man 
har?



Bruk den dataen du har 

• Å samle og lage enkle analyser av fakturadata kan gi nyttig 

innsikt

• Bruk et analyseverktøy som passer ambisjonsnivået til 

virksomheten 

• Det handler om å gi virksomheten oversikt over: 

• Kategorier 

• Leverandører 

• Innkjøp per koststed 

• Tidsmessig fordeling av innkjøpsvolum 







Mottaker av styringsinformasjon

• Vær bevisst på mottaker og at nivået på den 

styringsinformasjonen som formidles er tilpasset 

mottakeren 

• Virksomhetsledelse 

• Innkjøpsleder

• Kategorileder 

• Innkjøper 



Kvaliteten på analysen er avhengig av 
kvaliteten på dataene 



Hvordan få inn gode data?

• Etterspør informasjon i fakturaene på linjenivå

• Mer informasjon – bedre oversikt – bedre tiltak 

• En digital anskaffelsesprosess vil gi mer detaljert 

styringsinformasjon

• Systemlojalitet med dataflyt gjennom prosesstegene – data lagres 
og tilgjengeliggjøres  



observere data

registrere data

lagre data

overføre data

strukturere data

vaske data

analysere datarapportere data

aktivere tiltak



Gevinster ved systematiske innkjøpsanalyser

• Fakturainformasjon på linjenivå åpner opp for detaljerte 

analyser

• Avdekke faktisk forbruk

• Priskontroll

• Kjøp utover avtale 

• Bestillingsstørrelser 

• Søk på varelinjenivå 

• Andre mål enn pris f.eks. økologi 



Digitaliseringsdirektoratet jobber med 
innkjøpsdata på aggregert nivå 

• Behov for analyser av effekter ved statlige fellesavtaler

• Aggregert statistikk for statlig forbruk

• Forprosjekt for mulig områdegjennomgang

• Ønsker om så detaljerte data som mulig



Konkurranse på analyse av EHF fakturadata

• Data hentes direkte dra DFØ til KMD Indkøbsanalyse

• Data analyseres på linjenivå og kategoriseres til rett UNSPSC-

gruppe

• Digdir får tilgang til analyseverktøyet til KMD og virksomheten får 

tilsendt en enkelt forbruksoversikt

• Behov for samtykke for å kunne hente ut dataene 



Oppsummering 
• Sikre forankring i ledelsen ved å adressere virksomhetsledelsens 

interesseområder 

• virksomhetsmål 

• kostnadseffektivisering 

• Innovasjon 

• samfunnshensyn

• Bruk den dataen du har tilgjengelig for å sikre bedre oversikt 

• Sikre sammenheng mellom bruk av ressurser og strategiske mål

• Beregne potensial for effektivisering 

• Beregne utvikling og effekter 

• Vær bevisst hvilket nivået av datakvalitet dere har behov for

• Hva vil bedre data si for dere?

• Etterspør fakturadata på linjenivå og sikre en digital informasjonsflyt gjennom prosessen




