
Gevinstidentificering
Metode og proces



Gevinstidentificering – metode

Når projektet Den Regionale Datahub afsluttes, skal de enkelte løsninger og idéer til løsninger gevinstvurderes. Det 
skal gerne ske ud fra samme metode, så der opnås så stor en ensartethed som mulig i gevinstsætningen.

Der findes ikke nogen model for gevinstidentificering, så derfor har projektet valgt selv at give et bud på en 
gevinstidentificeringsmodel, der kan anvendes af Den Regionale Datahub, men også af andre projekter.

Modellen er udviklet af Gate 21. Teknologisk Institut har bistået med teknisk bistand.

Modellen er udarbejdet på baggrund af desktop research om gevinstrealisering, smart city m.m. Ord som er brede og sigende. 
For at anskueliggøre hvilke underbegreber, der hører ind under gevinstparametrene, er der angivet en række eksempler. 
Eksempelvis er ordet trafikulykker en underbegreb til gevinstparameteret Sundhed.

Modellen består af 3 niveauer – og tager sig afsæt i en  vurdering ”udefra ind”. 



3. Gevinstområder - I projektets planlægningsfase 
talte man om 3 typer for gevinster: samfunds-, 
vækst og innovations- samt driftsgevinster.  Det har 
vi valgt at udvide til 4 gevinstområder, så de 
borgernære gevinster også angives. De fire 
gevinstområder der arbejdes med er: 
borger, samfund, vækst og drift.

1. Udsagn om gevinster – fremkommer ved 
vurdering af den enkelte løsning/idé – og som 
gives af kommunen/-erne

2. Gevinstparametre – emneord som 
udsagnene matches op mod. Der er 5 
gevinstparameter pr. gevinstområde

”Udefra ind”



Gevinstidentificering - på 
baggrund af udsagn

Alle identificerede udfordringer – uanset om de er på 
idéstadie, eller er blevet udviklet som prototype/mock-
up – gevinstidentificeres.

Gevinstidentificeringen sker på baggrund af en række 
udsagn, der vægtes i kategorien 1 – 5. 

Det er kommunerne, der kommer med udsagnene. 
Det kan være caseejere, projektmedarbejdere m.m. 
Udsagn er derved forskellig fra udfordring til udfordring.

For at komme ”hele vejen rundt” og sikre en ensartet 
metode for at indsamle udsagn, udvikles der en 
spørgeramme.



Niveau 1 –
Udsagn om gevinster

Samfund

VækstDrift

Borger

Stordrift

Arbejdsprocesser

Ressourceoptimering

Kompetencer

Innovationskraft

Beskæftigelse

Teknologi

Forretningsmodeller

Erhvervsservice

Miljø

Sammenhængskraft

Sundhed

Infrastruktur

Klima

Inddragelse

Tryghed

Livskvalitet

Privacy

▪ 5-10 per case 
▪ Ikke fast kategori
▪ Relevans vurderes fra 1-5
▪ Matches med de faste 

kategorier på niveau 2 og 3

Borgerservice

Information

Udsagn matches med  
gevinstparametrene (niveau 2)



Samfund

VækstDrift

Borger

Niveau 2-
Gevinstparametre

Stordrift

Arbejdsprocesser 

Ressourceoptimering

Borgerservice 

Innovationskraft

Beskæftigelse

Teknologi

Erhvervsservice

Forretningsmodeller

Sundhed

Sammenhængskraft

Miljø

Infrastruktur

Klima

Tryghed

Livskvalitet 

Information▪ 5 per gevinstområde
▪ fast kategori

Privacy

Inddragelse

Kompetencer 



Niveau 3 -
Gevinstområder

▪ 4 overordnede kategorier 

▪ fast kategori 

Drift = Kommunen

Samfund = Staten

De relevante verdensmål er angivet i 
de fire gevinstområder 

Samfund

VækstDrift

Borger



Hvad betyder f.eks. Livskvalitet? Udfoldelse af niveau 2 – parametre 

Livskvalitet

Mindre spildtid

Større selvhjulpenhed

Øget kvalitet i det 
offentlige rum

Mødepladser

Sammenhængskraft

Partnerskaber

Samarbejde på tværs 
af landegrænser og 

sektorer

Internationalt 
samarbejde

Teknologi

Nye data/Åbne data

– evt. på tværs

Digitalisering

Machine learning / AI

Bredbåndsdækning/ 
5G

Arbejdsprocesser

Beslutningsstøtte

Effektive 
arbejdsgange/rutiner

Bedre overblik og 
planlægning 



BORGER – øget værdi for borger 

TRYGHED

Skabe tillid 

Forebygge 
kriminalitet 

Tryghed i offentlige 
rum 

LIVSKVALITET

Mindre spildtid 

Større 
selvhjulpenhed

Øget kvalitet i det 
offentlige rum

Mødepladser

PRIVACY

Kommunal 
datasikkerhed  

vedrørende borger 

Øget transparens 
omkring data 

Øget styring kontrol 
af data for borger

INFORMATION

Øget videndeling 
mellem borger 

Flere 
informationskanaler 

til borgere 

Bedre kvalitet eller 
ny  information til 

borger

INDDRAGELSE

Nye initiativer  
civilsamfund 

Øget frivillighed 

Demokratisk 
involvering 



VÆKST – øget samfundsøkonomisk robusthed og effektivitet 

INNOVATIONS-
KRAFT

Patent 

Profilering

Media/synlighed

Innovativ løsning

FORRETNINGS

MODELLER 

Privat-offentlige 
samarbejdsmodeller 

Nye samarbejder -
business to business  

Nye markedsmodeller –
eks. lease, leje, eje

ERHVERSSERVICE

Øget viden om 
SMV’er 

Nye mødepladser-
business to business

Lettere adgang til 
viden fra det 
offentlige -

selvhjulpenhed

TEKNOLOGI

Nye data/ Åbne data

- evt. på tværs

Digitalisering

Machine learning /AI

Bredbåndsdækning/ 

5G

BESKÆFTIGELSE

Tiltrækning af

arbejdskraft

Fastholdelse 

Iværksætteri



DRIFT - effektiviseringer af drift i kommunen 

STORDRIFT

Opgavedeling på tværs 
af  kommuner

Bedre løsning af  
opgaver på tværs af 

fagområder

Strategiske 
indkøbsprocesser

ARBEJDS-
PROCESSER

Beslutningsstøtte 

Effektive 
arbejdsgange/rutiner

Bedre overblik og 
planlægning 

RESSOURCE-
OPTIMERING

Mindsket 
ressourceforbrug

Deling af ressourcer 

Ressource-screening 

Intelligent drift af 
bygninger

KOMPETENCER

Uddannelse af 
personale 

Øget viden om borger 
eller markedet

Øget evne til at 
håndtere kommunale 

opgaver

BORGERSERVICE

Flere services

Ny 

service 

Mere effektiv 
service 



SAMFUND – grøn omstilling samt socialt og fysisk kapital 

INFRASTRUKTUR

Vejinfrastruktur

Kollektiv transport

Trafikoptimering/ 
fremkommelighed

Cyklisme

KLIMA

CO2

Energirenovering

Klimatiltag

Skybrud

MILJØ

Cirkulær 
økonomi

Støj

Forurening 

SUNDHED

Helbred

Bevægelse

Færre 
indlæggelser

Færre 
trafikulykker

SAMMENHÆNGS-
KRAFT

Partnerskaber

Samarbejde på tværs 
af 

landegrænser/sektorer

Internationalt 
samarbejde



Et eksempel på gevinstidentificering

Udsagn

Nytænkende

Overblik over 
trafikken

Planlægnings-
værktøj

Undgå 
flaskehalse

Prediction

Handling og 
konsekvens

Støjoverblik

Forudse trafikmønstre

Mindre spildtid 3 Borger

Machine learning 3 Vækst

Bedre overblik &
planlægning 

4 Drift

Beslutningsstøtte 4 Drift

2 SamfundStøj

Trafikoptimering 2 Samfund

VækstInnovativ løsning 3



Hvordan kan værktøjet bruges?

• Til gevinstidentificering – ikke gevinstrealisering

• Fokus på en idé – en model, der kan bruges af andre 
projekter

• Udfaldet kan danne baggrund for om man skal lave en 
business case

• Outcomet kan bruges på produktblade m.v. samt i den 
endelige rapport , hvor de enkelte identificerede 
udfordringer skal gevinstvurderes 



Hvordan er værktøjet bygget op?

• Hver udsagn om gevinster (niveau 1) vurderes i forhold 
til deres vægtning og får point – skala 1-5.

• Et udsagn på niveau 1 kan kun pege ind i et 
gevinstparameter på niveau 2

• Outcomet af gevinstidentifceringen er et 
edderkoppespind, som automatisk skabes på baggrund 
af pointene



Hvordan vurderer du dine udsagn? 

Hvilken type af gevinster er vigtige for dig at identificere? 

Er der fokus på at løse et problem på kortere sigt? Er der fokus på at din gevinst er tydeligt lokal 
forankret? Eller er spredning af gevinsten til andre områder/aktører vigtig for jer? 



Forslag på vægtning (1-5)

1 Udsagnet vurderes at have meget svag virkning på f.eks. lokation/ 
interessenter/fokusområde. 

2 Udsagnet vurderes have svag men reel virkning på f.eks. lokation/ 
interessenter/fokusområde. 

3 Udsagnet vurderes have middelstor virkning på f.eks. lokation/ 
interessenter/fokusområde. 

4 Udsagnet vurderes have stor virkning på f.eks. lokation/ interessenter/fokusområde. 

5 Udsagnet vurderes have meget stor virkning på f.eks. lokation/ 
interessenter/fokusområde. 


