
At konkretisere gevinsterne 
Albertslund og Glostrup Kommune 



Hvordan når vi 
gevinsterne? 
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På programmet 

1. Hvad er gevinster? 

2. Metode til at sikre at vi nå gevinsterne 

3. Gennemgang af et eksempel 

4. Arbejde i grupper med egen case  

5. Spørgsmål og afrunding 
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Hvad er gevinster? 

Øget trivsel 

blandt udsatte 

børn 

Udgifter 

reduceret 

Hvad kunne 

det være hos 

jer? 
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Forretningsmæssige og menneskelige effekter 

Adfærdsmæssige effekter – fokus på faktisk adfærd 

Ledelses-

processer 

Relationer og 

samarbejde 

Arbejdsprocesser 

og - praksisser 

Viden og 

kompetencer 

Kultur, værdier 

og normer 

Forretningsmæssige effekter 

Forbedring af ekstern 

effektivitet (f.eks. 

overskud, omsætning) 

Forbedring af  

effektivitet  

(f.eks. omkostninger, 

produktivitet) 

Forbedring af intern 

effektivitet (f.eks. 

kapacitetsudnyttelse) 

Tilpasning til eksterne 

krav (f.eks. lovgivning, 

myndighedskrav) 

Styrkelse af medarbej-

derrelaterede faktorer  

(f.eks. medarbejder- 

fastholdelse) 

HUSK! ”Whats in it for me?” – For at skabe reel effekt, skal organisationens mål ”oversættes” til den enkeltes konkrete hverdag 
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Eksempel på gevinstrealiseringsplan  

SUM program for fedmeforebyggelse blandt børn i indskolingen 

Målgruppen har samlet 

set reduceret overvægten 

med 20% 

80% af målgruppen 

følger den aftalte diæt 

80% af målgruppen 

deltager i kursus om 

reduktion af overvægt 

Forældre responderer 

positivt i 75% af tilfældene 

på opfølgningsmail om 

kostråd 

Test viser, at forældrene 

svarer korrekt på 7 ud af 

10 spørgsmål om kost 

50% af målgruppen har 

reduceret deres vægt 

med 20% inden for det 

første år 

TIDLIGE 

INDIKATORER 
SUCCESKRITERIER GEVINSTER 
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Ny Effektrealiseringsproces 

Projekt-

leverancer 
??? Effekter Formål 

1) Ny digital 

løsning indkøbet 

og installeret 

2) Kompetence-

udvikling 

gennemført 

50% af 

målgruppen 

deltagere i forløb 

Arbejdstid 

reduceret med 

10% 

Vi leverer bedre 

kvalitet 

Vi er blevet 

mere effektive 

3) Informations-

møder afholdt 
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Ny effektrealiseringsproces 

Projekt-

leverancer 

Nye 

kompetencer 
Ny adfærd Effekter Formål 

Hvis vi bliver skarpere 

her, så øger vi 

sandsynligheden for at nå 

gevinsterne 
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Første bud på omkostninger og effekter 

Engangsomkostninger (DKK) (fx diverse 

projektomkostninger): 

• - 

• - 

Gentagende omkostninger (DKK) (fx drift- og 

vedligeholdelsesomkostninger): 

• - 

• - 

Ikke-økonomiske omkostninger (fx modvillige 

samarbejdspartnere): 

• - 

• - 

Gentagende effekter (DKK) (fx øget årligt salg): 

• - 

• - 

 

Ikke-økonomiske effekter (fx tilfredse kunder eller 

forbedret image) 

• - 

• - 

Engangseffekter (DKK) (fx  

afskaffelse af dyre driftsudgifter): 

• - 

• - 

OMKOSTNINGER  EFFEKTER  



Gevinstkortet 
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Effektkortet viser vejen 

Projekt- 

leverancer 

Kompetencer 

(vi kan noget nyt) 

Adfærd 

(vi gør noget nyt) 
Effekter Formål 

Teknisk- 

leverance 4  

(ny proces) 

Teknisk- 

leverance 3 

(Nyt produkt) 

Medarbejdergrupp

e 1 kan noget nyt 

Opgave 2 udføres 

med brug af 

ændret proces og 

nyt system 

Effekt 3 

Effekt 4 

Teknisk  

leverance 2 

(ny proces) 

Projektets formål 

Effekt 2 

Medarbejdergrupp

e 2 kan noget nyt 

Opgave 3 udføres 

med brug af ny 

proces 

Medarbejdergrupp

e 3 kan noget nyt 
Opgave 4 udføres 

med brug af ny 

proces 

Medarbejdergrupp

e 4 kan noget nyt 

Opgave 1 udføres 

(ny opgave) 

Teknisk  

leverance 1  

(nyt system) 

Opgave 5 udføres 

med brug af 

ændret proces 

Negativ effekt 

Forandrings-

leverance 2 

(forandringslev.) 

Forandrings-

leverance 1 

(træning) 

Effekt 6 

(bliver mulig 

senere) 

Hvorfor? 

Hvordan? 

Effekt 1 

Effekt der senere falder bort 

Effekt der senere kommer til 



Et eksempel 
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Effektkortet viser vejen 

Eksempel: Inklusion med digitale læremidler 

Projekt- 

leverancer 

Kompetencer 

(vi kan noget nyt) 

Adfærd 

(vi gør noget nyt) 
Effekter Formål 

Kompetence-

udvikling for 

ledere 

Medarbejdere har 

viden om inklusion 

Medarbejdere 

gennemfører 

inklusionsforløb og 

tester løbende 

Løbende 

måling af 

fremdrift 

90% af forældrene 

kender status på 

egne børns forløb 

Digital løsning til 

inklusion 

Øget inklusion 

gennem digitale 

læremidler 

Aktuel viden 

om alle 

inklusionsforløb 

Medarbejdere kan 

bruge digital 

løsning 

Afholdelse af 

statusmøder med 

forældre 

Ledere kender til 

ny praksis Leder sparre med 

og understøtter 

medarbejderne 

Forældre kender 

ny praksis 

Medarbejdere 

laver planer for 

inklusion  

Kompetence-

udvikling for 

medarbejdere 

Forældre deltagere 

i statusmøder 

Infomøder for 

forældre 

Hvorfor? 

Hvordan? 

Øget ejerskab hos 

forældre  

Medarbejdere 

uddannet i 

samarbejde med 

forældre 

Medarbejdere 

kender effekt af 

egen indsats 

Børnenes 

udvikling 

kendes  
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Tipping points viser om vi er på rette vej 

Projekt- 

leverancer 

Kompetencer 

(vi kan noget nyt) 

Adfærd 

(vi gør noget nyt) 
Effekter Formål 

T

r

æ

n

i

n

g

 

Teknisk- 

leverance 4  

(ny proces) 

Teknisk- 

leverance 3 

(Nyt produkt) 

Medarbejdergruppe 

1 kan noget nyt 

Opgave 2 udføres 

med brug af 

ændret proces og 

nyt system 

Effekt 3 

Effekt 4 

Teknisk  

leverance 2 

(ny proces) 

Projektets formål 

Effekt 2 

Medarbejdergruppe 

2 kan noget nyt 

Opgave 3 udføres 

med brug af ny 

proces 

Medarbejdergruppe 

3 kan noget nyt 
Opgave 4 udføres 

med brug af ny 

proces 

Medarbejdergruppe 

4 kan noget nyt 

Opgave 1 udføres 

(ny opgave) 

Teknisk  

leverance 1  

(nyt system) 

Opgave 5 udføres 

med brug af 

ændret proces 

Effekt 1 

Negativ effekt 

F

o

r

a

n

d

r

i

n

g

s

 

l

e

d

e

l

s

e

 

”Tipping point” 

Forandrings-

leverance 2 

(forandrings-

ledelse) 

Forandrings-

leverance 1 

(træning) 

Effekt 6  

(bliver mulig 

senere) 

Effekt der senere falder bort 

Effekt der senere kommer til 



Nu skal I 
arbejde med 
det selv… 
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Arbejde med egen case i grupper 

1. Find case i gruppen, som I vil arbejde med 

2. Sæt overskrifter i effektkort op på væggen (papkort 

ligger på bordene) 

3. Snak om casen:  

1. Hvad er formålet?  

2. Hvad er leverancerne?  

3. Hvilke effekter forventer I at ville realisere?  

4. Skriv op på papkort (med rigtig farve) – sæt under 

de rigtige overskrifter på væggen 

5. Formulér nye kompetencer og ændret adfærd  

6. HLS: Gå to skridt tilbage… hænger det sammen? 

Kan I nå gevinsterne med den indsats i har 

beskrevet? Ellers på den igen…  



Spørgsmål…? 



Hvilke 2 
vigtige 
pointer tager 
jeg med 
hjem? 

 

Send et brev til dit fremtidige jeg 
på futureme.org 


