
Frokostseminar 28.10.2021
for organisasjoner som ønsker å få mer innsikt i sine data for å bli datadrevet.

Hvordan du effektiviserer (BI) 
rapporteringen

Automatisert distribusjon av de 
periodiske KPI rapportene

Rapporter som gir dypere 
innsikt for å bli mer datadrevet

Winorg AIM (Analyse 
og InnsiktsModell)- Winorg sin
skytjeneste for å samle inn og 
visualisere data



http://organisasjonsvekst.no/

Blogg og guide

http://organisasjonsvekst.no/


Hvorfor bli datadrevet

Last ned hele guiden her

https://info.winorg.no/den-datadrevne-organisasjonen-hvordan-gaa-fra-data-til-innsikt-til-tiltak?hsCtaTracking=37d8c5a5-c38a-43ef-8e1c-1a3f95de6943%7C73b7d238-4e2f-4a83-a39e-d9cf9b9569bf


For å komme oppover

1.Kultur og organisasjon for å 

beslutte endringer basert på 

data

1.Enkel tilgang til data av god 

nok kvalitet 

1.Teknologi tilpasset bruken og 

brukerne



Effektivisere rapporteringen

▪ Dere har allerede operasjonelle rapporter
• Kvartal/Månedsrapporter
• Samles inn i Excel eller 

PowerPoint
• Mye arbeid for den som 

har oppgaven

▪ Utfordring
• «De samme rapportene vi alltid har hatt»
• Ikke interaktive (drill, filter, bokmerker)
• Ikke oppdatert mellom månedsmøtene
• Ikke lett tilgjengelig («ligger det på G:?»
• Måler vi egentlig de viktige tingene

eller måler vi det vi pleier å gjøre
• Må innhentes fra ulike deler av organisasjonen. Når 

de har tid.



Tips for å effektivisere rapporteringen

• Automatiser innhenting av data

• Distribuerer rapportene til de som har behov for dem 
automatisk 

• Alle som trenger data må hente ut selv 

• Oppdater rapportene automatisk hver dag 

• Gjør rapportene interaktive, 

• Navigere, drill, filtrere, bruk bokmerker, kommenter

• Distribuer til enheter brukerne liker å benytte: 
nettleser, nettbrett eller mobil eller kun mail.



BI verktøy hjelper organisasjoner med

• Automatiser innhenting av data

• Distribuerer rapportene til de som har behov for dem 
automatisk 

• Alle som trenger data må hente ut selv 

• Oppdater rapportene automatisk hver dag 

• Gjør rapportene interaktive, 

• Navigere, drill, filtrere, bruk bokmerker, kommenter

• Distribuer til enheter brukerne liker å benytte: 
nettleser, nettbrett eller mobil eller kun mail.



Tips til å forbedre operasjonell rapportering i organisasjoner

▪ Desentralisert 
rapportering for lokale 
ledd

▪ Tillitsvalgte og frivillige ser
«sin» lokale organisasjon

Steg 1 Operasjonell rapportering



Tips til å forbedre operasjonell rapportering i organisasjoner

• Power BI i WDA

• Egen lisens («Embedded»)

• Lønnsomt ved mange lokallag

Steg 1 Operasjonell rapportering



Basic operasjonelle rapporter

Steg 1 Operasjonell rapportering

https://app.powerbi.com/groups/61c53212-d576-4316-bbfa-a09e56c54d7d/reports/ecc31448-e34e-4ba2-9be6-876393cde238/ReportSection8e3312ae99671faa0311


Distribueres i flere plattformer/enheter

https://app.powerbi.com/groups/61c53212-d576-4316-bbfa-a09e56c54d7d/reports/ecc31448-e34e-4ba2-9be6-876393cde238/ReportSection8e3312ae99671faa0311


Drill down / Les mer…



Distribueres i flere plattformer/enheter



Gode operasjonelle rapporter

Steg 1 Operasjonell rapportering



Gode rapporter er interaktive, med drilldown til mer detaljer. Akkumulerte tall for året

Steg 1 Operasjonell rapportering



Gode rapporter er interaktive, med drilldown til mer detaljer. Akkumulerte tall for året

Steg 1 Operasjonell rapportering



Dashbord og KPIer
▪ Todo

• Finn de viktigste
tallene fra 
operasjonelle 
rapporter

▪ Sett på målene

▪ Se i forhold til i fjor

▪ Distribuer til 
• Mobil
• Web/storskjerm
•



Data bør relateres til 
en «normal»
Her: Norges befolkning = «normal»









Her: Churnrate for hele organisasjonen =benchmark







Antall tillitsvalgte på to tidspunkt







Cohort (nei, ikke Covid-uttrykk!)

▪ Cohort
(start
måned)

▪ Mnd siden innmelding





Flere sammenligninger

▪ Utmeldte/Innmeldte pr sektorer,avtalekoder

▪ Utmeldte/Innmeldte pr verv, frivillige

▪ Utmeldte/Innmeldte pr betalingstype, antall gaver, segment, personas



Hva må til

▪ Organisasjon
• Få støtte fra toppen, enklere enn før 
• Få mandat til å samle data fra CRM, så regnskap, budsjett, så eksterne kilder (SSB mm)
• Innovasjonsavdeling?  Noen som digitaliserer og utvikler bruk av data i organisasjonen

▪ Samle data i Datalake
• Tidligere datavarehus. Varehus har ofte stengte dører. I lake renner det data inn og ut

▪ Koble BI verktøy til datalake
• CRM, Regnskap, Budsjetter i .xls på OneDrive for business eller teams er ok
• Koble data i BI (budsjett til prosjekt i Winorg, same dato osv.)
• Kan være mye jobb, tar tid.
• Få oversikt over lisens-jungelen (spør en voksen)

▪ Dere trenger trolig litt hjelp til å komme i gang. Eller en data-analyst/engineer



Hva må til



Hva må til



Modeller for mer
innsikt i organisasjoner

▪ Behov for å se egenskapene for identiske personer på to tidspunkt
• De som hadde jobbet i Rogaland før oljekrisen 2013, hvor er de samme 

personene i dag

▪ Behov for å se rullerende innbetalinger, aktiviteter
• Hvor mye hadde person x innbetalt (eller gått på kurs, ringt, mailet) siste 12 

mnd, på tidspunkt  t (relativt i forhold til t)

• Som følge av hvor mye han hadde gitt siste 12 mnd, hvilket segment vil vi 
legge han i.

• Og hvilke segmenter har han og resten av organisasjonen beveget seg mellom 
fra periode t1, til t2.



Modeller for mer
innsikt i organisasjoner

▪ Vanskeligere å få til slike type diagrammer

▪ Trenger mye regnekraft og kompetanse

▪ Gir veldig mye større innsikt.
• Hvordan «oppfører» medlemmer/givere seg over tid

• Gir innsikt og segmenter man kan jobbe med for å få de «oppover»

• Disse beskrives for at markedsavdelingene kan jobbe med «personas» og tilby 
mer skreddersydde budskap

▪ Eksempler



Utforske data (distribusjon)



Utforske data (distribusjon)





Utforske data (distribusjon)



Øverst velg segment,

I midten se hvodan segmentet 
ser ut. (alder, kjønnsfordeling 
mm)

Nederst se listen over de enkelte 
personene som utgjør segmentet.
Her kan du eksportere data til 
markedsverktøy.



Klikk på et segment og se «hvodan
det ser ut» og eksporter til markeds-verktøy



Krevende kunder!

▪ Vi ønsker å se alle bevegelsene i segmenter mellom to tidspunkt
• Alle tidspunktene mellom to tidspunkt.

Demo…

https://app.powerbi.com/groups/61c53212-d576-4316-bbfa-a09e56c54d7d/reports/515020fb-4aa1-4b85-87d2-2caee0696845/ReportSectionc08e732c0fe81eb6c6ca


Maskinlært prediksjon
Hvem vil kjøpe hvilke 

forsikringer

“Classification machine learning problem”

Ja eller nei, vil medlemmet kjøpe
forsikringen?

Eksporter til markedsførings verktøy de vi 
tror vil kjøpe de ulike forsikringen.

(eller vil slå til på neste kampanje, blir
frivillig, tillitsvalgt e.l.)



Spesielle rabatter for 
Power BI for 
«Nonprofits»

Nonprofits Grants & Credits Eligibility

$3 pr mnd pr bruker Power BI Pro

$8 pr mnd pr bruker Power Bi PPU

https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/eligibility?activetab=pivot1:primaryr4




Prediktiv modellering



Ta kontakt

Ståle Sørensen
Head of Analytics

9305504

stale.sorensen@winorg.no

Jeg skriver på organisasjonsvekst.no

mailto:stale.sorensen@winorg.no
https://blogg.winorg.no/

