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HVA ER EN GEVINST?

GODE RUTINER

Dette må du kunne om gevinstrealisering
I dag gjennomføres de fleste investeringene i en virksomhet som prosjekter. 
Fokuset på prosjekt som arbeidsform vokser stadig, og det er derfor viktig at 
du har et bevisst forhold til hvilken verdi hvert enkelt prosjekt skal gi din  
virksomhet. Dessverre er det langt ifra alle prosjektene som lykkes ikke med å 
hente ut de ønskede gevinstene.

Under finner du en oversikt over hva som er viktig å tenke på når det gjelder 
gevinstrealisering.

1. Vær kjent med definisjonen av gevinst og gevinststyring
Alle prosjekter bør ha definerte gevinster som virksomheten har som mål å oppnå  
gjennom å ta i bruk prosjektets leveranser. Leveranser kan for eksempel være ny  
virksomhetsstrategi, nye arbeidsprosesser, IT-systemer eller nye kontorlokaler. Gevinst er 
en målbar forbedring som oppfattes som positiv av minst en eller flere interessenter, og 
som bidrar til å oppnå virksomhetens strategiske mål.
 
For å lykkes med å realisere gevinstene, må fokus på gevinster være forankret fra linja, over 
til prosjektet og tilbake til linjen igjen.  Gevinststyring er prosessen med å identifisere, 
analysere, planlegge, realisere og dokumentere gevinstoppnåelse.

2. Implementer gode rutiner for gevinststyring
Gevinststyring skjer ikke av seg selv. Det må settes et aktivt fokus på gevinster gjennom 
hele prosjektets livsløp. Dette ansvaret må etableres, og alle ledd i virksomheten må sette 
fokus at gevinststyring er viktig, og noe man aktivt skal jobbe med. 

Det viktig at implementeringen av gevinststyring blir planlagt. Dette forsikrer fokus på 
ledelsesinvolvering som kan betydelig øke sjansen for suksessfull implementering. 

3. Ha fokus på gevinststyring
Fokus på gevinster må inngå som en naturlig del av virksomhetens ledelse. Det betyr at 
man bør identifisere og definere gevinster på virksomhetsnivå i en tidlig fase, ofte før 
prosjektene er definert. Disse gevinstene kan så innarbeides i prosjekters business case. 

Det er viktig å huske at prosjektets leveranser er ikke målet i seg selv. Målet er å bruke 
leveransene for å få til endringer som gir gevinster på virksomhetsnivå. Derfor må alle 
prosjekter defineres ut fra de gevinstene man ønsker å oppnå. 

Det er tre viktige interessenter som må være involvert for å få til vellykket gevinst-
realisering.  Det må være et godt samspill mellom interessentene som er; ledelsen, 
prosjektet og linjeorganisasjonen. For å få til en endring er ledelsesforankring viktig, slik at 
de som skal gjennomføre endringen ser at ledelsen er villig til å «walk the talk». Prosjektet 
må gjennomføre prosjektet slik at gevinstene kan realiseres, og linjeorganisasjonen er  
ansvarlig for realiseringen etter at prosjektet er levert og avsluttet. 

4. Vær bevisst på sammenhengen mellom resultatmål og effektmål
Et vellykket prosjekt er et prosjekt som møter eller overgår de forventninger og mål som er 
satt. 
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Disse forventningene fokuserer først og fremst på om prosjektet bidrar til en positiv endring i virksomhetens drift; det 
være seg vekst i form av markedsandeler og lønnsomhet, økt produktivitet, lavere kostnader, bedre omdømme,  
styrket kompetanse, færre ulykker og konformitet med gjeldende lover og regler. Slike behov for endringer  
formuleres som prosjektets effektmål. 

I tillegg er prosjektets resultatmål, typisk gjennomføringstid, kostnader, kvalitet og omfang, viktige faktorer for å 
oppnå endring til rett tid og til en kostnad som medfører at investeringen er lønnsom. Det må være en balanse 
mellom det arbeidsomfang som skal utføres i prosjektet og tilhørende tids- og kostnadsestimat. 

Endringer i resultatmålene vil påvirke gevinstene, og effektmålene. Dersom kvalitet, omfang, tid eller kostnader  
endrer seg underveis vil kost/nytte og investeringsvurderingen til prosjektet bli annerledes. Så underveis i prosjektet 
må alle endringer i resultatmål vurderer for hvordan de påvirker effektmålene. Dermed er det en klar sammenheng 
mellom prosjektleders resultatmål og prosjekteiers effektmål. 

5. Vær bevisst på roller og ansvar når det gjelder gevinststyringen
I løpet av et prosjekt, fra første idé, gjennom planlegging, gjennomføring og til avslutning og oppfølging vil det være 
ulike roller involvert i gevinststyringen. For at et prosjekt skal nå sine langsiktige mål, definert som gevinster, må 
derfor alle kjenne sitt ansvar og være klar over når i prosjektet de bidrar med hva for at gevinstene skal kunne 
realiseres.

For å lykkes med gevinststyring, er det viktig å delegere ansvar til noen utpekte personer. Dette sikrer at gevinst-
ansvaret ikke blir glemt eller faller mellom flere roller. Viktige ansvarsområder i gevinststyringsprosessen er 
gevinsteier, gevinstansvarlig og gevinstleder/endringsleder. 

6. Utarbeid en gevinstrealiseringsplan
En gevinstrealiseringsplan skal være en operativ handlingsplan for virksomhetsledelsen til bruk i oppfølgingen av  
prosjektet gevinster, som inneholder når gevinstene kan forventes å realiseres, hvordan og når det skal gjøres 
målinger og hvem som er ansvarlig for å følge de opp. Hver gevinst har en utpekt gevinsteier, men den operative 
utførelsen av tiltak og måling kan gjerne delegeres til en gevinstansvarlig. Gevinstrealiseringsplanen utarbeides i  
planleggingsfasen og oppdateres jevnlig gjennom hele prosjektet.

7. Oppdater gevinstrealiseringsplanen jevnlig
Hensikten med å ha jevnlig kontakt med gevinsteier og andre viktig interessenter er å sikre at forståelsen for og  
forankringen av gevinstene fremdeles er til stede hos gevinsteierene, slik at de forplikter seg til den endringen som 
kommer som følge av prosjektets leveranser. Dersom det skjer endringer eller kommer ny informasjon som får  
konsekvenser for gevinstrealiseringen, er det viktig at prosjektet oppdaterer gevinstrealiseringsplanen. Det er viktig å 
være oppmerksom på at realiseringen av nye gevinster også kan medføre økte kostnader underveis samt behov for å 
oppdatere interessentanalysen.

8. Vær kjent med god praksis og arbeidsteknikker
Å ivareta gevinstrealisering innebærer gode definerte gevinster i oppstarten, aktiv oppfølging av mål og gevinst-
oppnåelse underveis og etter prosjektet, samt endringsledelse med vekt på motivasjon, kommunikasjon og  
involvering av alle berørte parter.

For å kunne ha god oversikt over gevinststyring, er det dermed viktig å ha gode arbeidsteknikker som gjør det lettere 
å identifisere, analysere og planlegge gevinstene, for å best mulig kunne følge opp realiseringen av de ønskede 
gevinstene i ettertid. Viktige hjelpemidler som gevinstoversikt, -kart og -profiler er nødvendig for å få god oversikt 
over gevinstene som skal oppnås, hvordan de skal oppnås og hvem som er ansvarlig for det. 

Vel så viktig som å definer gevinstene, er aktivitetene og oppfølgingen som gjøres for å realisere dem. Aktiv 
endringsledelse og implementering for å kunne ta ut gevinstene er noe du bør være kjent med.


