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Gevinstkort - beskrivelse

TIPS & TRICKS

• En forudsætning for en god gevinstkortlægning er, at nye introduceres til projektets formål og baggrund mv., så 

gevinstarbejdet tager udgangspunkt i en fælles forståelse for programmet

• Inddrag gevinstejerne i udarbejdelsen af gevinstkort, men vær opmærksom på, at de ofte fokuserer på leverancer. 

Gevinstkortet giver mulighed for at synliggøre kompetenceopbygningen, adfærden mv. så tidligt som muligt

• Ved at begynde med det/de strategiske mål sikrer man sammenhæng til visionen og undgår lettere at tælle gevinster mere 

end én gang

• Afhængigt af organisation, kultur, modenhed og projektets karakter kan det give god mening at udarbejde et blueprint før 

gevinstkort. Uanset rækkefølgen er det vigtigt at arbejde iterativt og genbesøge vision, blueprint og gevinstkort mange 

gange

Gevinstkortet er en helt central del af at sikre ejerskab for forandringen og forankre gevinsterne i de dele af organisationen, der 

skal realisere dem. 

Ved at tage udgangspunkt i de gevinster, som man ønsker at opnå med programmet, har man langt højere sikkerhed for, at:

• Organisationen er interesseret i at bidrage til projektet og er klar over, hvilken indsats der er nødvendig for at modtage 

projektets leverancer og reelt realisere gevinsterne

• Projektet leverer en totalt set sammenhængende samlet leverance

• Gevinster kun tælles med én gang

Gevinstkortet viser, hvordan ændret adfærd skaber performancegevinster, der medfører økonomiske gevinster. Således 

etableres en årsagssammenhæng i kortet, der er central for at forstå, hvordan leverancerne anvendes til at opbygge 

kompetencer, der igen er fundamentet for at opbygge adfærdsændring, der igen er fundament for gevinstskabelse. 

Gevinstkortet viser derved den samlede værdiskabelse og hvilke centrale dele, der opbygger værdi. Samtidig er det en måde 

at fastlægge og kontrollere projektets scope på. 
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Adfærd

(vi gør noget nyt)
Effekter Formål
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”Lokal” tilpasning af 
generiske 

vejledninger

Evaluering af std. 
proces og evt. ny 

organisation i 
centeret

50 dage/år. Sparet 
i centeret for 

kommune på 50-
80.000 borgere

Træning, inkl. 
materiale 

til superbrugere, 
brugere og ledere

It-systemet skal 
give:

▪ Mere effektiv 
og hurtigere 
sagsbehandlin
g med højere 
kvalitet

▪ Bedre service 
til 
arbejdsgivere

▪ Bedre tilbud 
og service til  
borgere

Centermedarbej
dere kan bruge 

systemet og 
forstå det samlede 
systemlandskab

Centermedarbejde
r:
• Bruger it-

systemet til 
godkendelse og 
attestering af 
ansøgninger

• Kontrollerer 
”forholdstal” på 
tværs af centre 

• Håndterer 
bevillinger

• ”Anbefaler”
systemet til 
arbejdsgivere

• Giver 
hovedparten af 
arbejdsgivere 
velkomstpakker 
– forudfylder
ikke ansøgninger

• Vejleder borgere 
i at tage  
vejledninger om 
systemet med til 
arbejdsgivere

Effektivitets-
forbedringer for 
centermedarb.

16 min. kortere 
procestid/

ansøgning hos 
jobcenter medarb.


