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Intro til gevinstrealisering

Hvis man som kommune ønsker at ideudvikle og konkretisere bud på hvilke gevinster og konkrete elementer der 

kunne indgå i kommunens fremtidige smarte affaldssystem, kan det i mange tilfælde være en god ide at arbejde 

med gevinstrealisering. Gevinstrealisering kan bl.a. anses som en metode til skærpe det konkrete indhold og de 

forventede gevinster før der udarbejdes en egentlig business case.

Der arbejdes med gevinstrealisering gennem udfyldelse af et gevinstdiagram (se side 4 og 5). Øvelsen har til 

formål at sætte fokus på de gevinster, som en organisation (fx kommune) ønsker at opnå med et smart 

affaldssystem samt at lede fokus hen på den organisatoriske proces for at nå disse mål. Fokus er altså på 

hvordan der potentielt skabes merværdi ved udvikling af et smart affaldssystem. Gevinstdiagrammet er dermed 

en måde at anskueliggøre hvilke elementer og arbejdsgange der skal føre fra investering i ny teknologi over til 

opnåelse af organisationens målsætninger i en efterfølgende driftssituation.

At skabe et smartere affaldssystem i kommunen er både en stor og omvæltende proces. For enhver kommune, 

der ønsker at styrke deres indsatser ved et smartere affaldssystem, er det derfor en god ide at starte med en 

indledende øvelse for at opbygge den bedste business case for projektet, så der kan træffes en oplyst beslutning 

om projektet skal iværksættes. Jo mere viden en organisation kan frontloade til starten af projektet, desto bedre 

er udgangspunktet for at nå i mål. Frontloading betyder her, at de forventninger, gevinster, udfordringer og 

organisatoriske forandringer, som man kommer frem til i øvelsen, kan anvendes til at tegne business casen for 

projektet.

Kilde: Det smarte affaldssystem, KL, 2017.
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Intro til gevinstdiagram

Et gevinstdiagram er opbygget af 5 søjler, der går fra venstre mod højre og repræsenterer den forandringsproces, 

som leder fra teknologi (investering/leverance) over til organisationens styringsmål (formålet med projektet). På 

den måde vises til sidst, hvordan en investering (teknisk leverance), harmonerer med det som kommunen gerne 

vil opnå på sigt (styringsmål), og fx præcist hvilke forandringsprocesser der leder derhen (i organisationen). 

Et overordnet formål med øvelsen er nemlig at blive bevidste om, hvad der præcist skal ske af forandringer i 

organisationen (den midterste søjle), for at man kan iværksætte disse indsatser og styre processen hen til de 

gevinster, som bidrager til organisationens mål.

Arbejdet med gevinstdiagrammet foregår meget simpelt, hvor man starter fra enden og går baglæns fra 

styringsmål mod de tekniske leverancer – skridt for skridt. Det er selvfølgelig ikke forbudt at tilføje et element, der 

kommer op undervejs, til en af de andre søjler, men det skal forsøges at holde den baglæns kørende proces, da 

det er med til åbne op for gevinstudviklingen, og ikke fastlægger egenskaber for de tekniske leverancer fra start.

Kilde: Det smarte affaldssystem, KL, 2017.
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Gevinstdiagrammet viser vejen

Hvorfor?

Hvordan?

Formål

Projektets formål

Kompetencer

(vi kan noget nyt)

Medarbejdergruppe 1 

kan noget nyt

Medarbejdergruppe 2 

kan noget nyt

Medarbejdergruppe 3 

kan noget nyt

Medarbejdergruppe 4 

kan noget nyt

Adfærd

(vi gør noget nyt)

Medarbejdergruppe 1 

og 2 udfører opgave 

2 med brug af ændret 

proces og nyt system

Medarbejdergruppe 3 

udfører opgave 3 med 

brug af ny proces

Medarbejdergruppe 2, 

3 og 4 udfører 

opgave 4 med brug af 

ny proces

Medarbejdergruppe 2 

udfører opgave 1 (ny 

opgave)

Medarbejdergruppe 4 

udfører opgave 5 med 

brug af ændret proces

Projekt-

leverancer

Teknisk

leverance 4 

(ny proces)

Teknisk

leverance 3

(nyt produkt)

Teknisk 

leverance 2

(ny proces)

Teknisk 

leverance 1 

(nyt system)

Forandrings-

leverance 2

(forandringslev.)

Forandrings-

leverance 1

(træning)

Gevinster

Gevinst 3

Gevinst 4

Gevinst 2

Gevinst 5

Gevinst 6

Gevinst 1
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Sådan kan du lave et gevinstdiagram

Du kan læse mere om udarbejdelse af gevinstdiagrammer i: Rasmus Rytter, Jesper Krøyer Lind og Per Svejvig: Gevinstrealisering.

”Formål” er de målsætninger som ”Gevinsterne” understøtter. 

”Gevinster” er de forandringer, der er realiseret.

”Projektleverancer” er det, som er resultatet af at gennemføre navngivne projekter. Resultaterne falder i to kategorier ”Nye kompetencer” eller ”Ny adfærd”

”Kompetencer” er noget, vi kan. Det er noget nyt, som borgeren kan. Noget nyt, som kommunen kan …

”Adfærd” er noget vi gør. Det er noget nyt, som borgerne gør, det er noget nyt, som kommunen gør …

Metodemæssigt kan man samle en række relevante personer om en stor, hvid væg eller et større bord og begynde at udfylde gevinstdiagrammet.  Resultatet skal være, 

at I kan fortælle en historie, som lyder: 

Vi gennemfører projektet <indsæt projektnavn>, som gør, at vi kan <indsæt nye kompetencer>, så vi begynder at <indsæt ny adfærd>. Det giver os <indsæt gevinsterne>, 

så vi kan opnå <indsæt formål>.


