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1 Indledning  

Gevinsttræet handler om at flytte fokus i digitaliseringsprojekterne: Fra implementering af teknologi 
til de forventede gevinster og realiseringen heraf. 

Gevinsttræet har derfor samme mål  som Aalborg kommunes businesscase metode og har en 
naturlig sammenhæng med denne metode. Gevinsttræet kan være en måde – sammen med 
gevinstejerne – at få udarbejdet en businesscase. 

Gevinsttræet og businesscasen bygger på nogle antagelser 

 IT har ikke nogen værdi eller nytte i sig selv 

 Gevinster opstår når medarbejdere eller borgerne gør noget nyt 

 Kun lederne af forretningen (skoler, daginstitutioner, ældrecentre, kontorer, afdelinger m. fl.) og 
medarbejderne kan realisere gevinsterne 

 For at realisere gevinsterne kræves der aktiv ledelse 
 
Yderligere læsning: 
 
KL om gevinstrealisering 
KL om gevinsttræ 
 
Forskellige teoretiske og praktiske artikler af Joe Peppard om Benifits dependency network 

  

http://www.kl.dk/gevinstrealisering
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_64470/cf_202/Gevinstrealisering_-_Gevinsttr-er_og_forandringste.PDF
http://edoc4:8080/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.2&module=Document&subtype=2&recno=17388819
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2 Overordnet  

Gevinsttræet består af fem fortløbende trin  

1. Ny teknologi med bestemte nye funktioner 
Disse nye funktioner: 

2. Muliggør organisatoriske forandringer – processer, opgaver og organisering 
Disse mulige organisatoriske forandringer skal: 

3. Forankres og omsættes til reelle forandringer 
Det er disse forandringer, der skaber: 

4. Gevinsterne 
Gevinsterne er med til at opfylde: 

5. Organisationens målsætninger og strategier og visioner 
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3 Sammenhæng mellem gevinstrealisering og businesscase 

 

4 Ansvar for gevinstrealisering 

Ansvaret for realisering af gevinsterne i digitaliseringsprojekterne er delt mellem tre funktioner. 
Denne deling af ansvaret afspejler de forskellige opgaver som funktionerne har 

 Digitaliseringsfunktionen / IT funktionen 
Denne funktion har naturligvis ansvaret for implementeringen af den nye teknologi 
Denne funktion har – sammen med linjeledelsen – ansvaret for de nødvendige forandringer, 
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der skal til at realisere gevinsterne. 
Men digitaliseringsfunktionen har ikke ansvaret for realisering af gevinsterne eller for formule-
ringen af organisationens visioner og mål 

 Linjeledelsen  
Linjeledelsen har – sammen med digitaliseringsfunktionen – ansvaret for de nødvendige foran-
dringer, der skal resultere i de planlagte gevinster 
Linjeledelsen har – sammen med den øverste administrative og politiske ledelse – ansvaret for 
realiseringen af gevinsterne 

 Øverste administrative og politiske ledelse 
Disse har ansvaret for formuleringen og realiseringen af hele organisationens visioner og mål 
og skal sammen med linjeledelsen sikre realiseringen af gevinsterne 
 

5 Eksempler 
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