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Notat 11.08.2016 KFH 

Hvordan måle besparelser ved innføring av nye applikasjoner 

eller endringer i funksjonalitet? 
 

Notatet er basert på Veileder Gevinstrealisering – planlegging for å hente ut gevinster av offentlige 

prosjekter utgitt av Direktorat for økonomistyring. Vi skal tilpasse dette til FSATs systemer. 

 http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/DF%c3%98%20veileder%20-

%20Gevinstrealisering_web.pdf 

Styret for FSAT ønsker å kunne måle besparelser som institusjonen får når det innføres enten nye 

applikasjoner eller ny større funksjonalitet. Dette vil være en del av beslutningsgrunnlaget for styret i 

forkant av igangsetting av nye aktiviteter, og også være faktor i forhold til å prioritere mellom ulike 

ønsker og behov. I en slik analyse er det flere ulike trinn: 

1. Identifisere gevinster 

2. Planlegge gevinstrealisering 

3. Dokumentere realiserte gevinster 

 

Nedenfor gjennomgås de ulike trinnene. 

 

Identifisere gevinster 

Gevinster kan beskrives ved hjelp av en eller flere kategorier.  
 

Effektiviseringsgevinst for UH-institusjonene eller FSAT, kvalitetsgevinst eller gevinster for 
øvrige aktører  
Vil gevinsten føre til at dagens arbeidsoppgaver blir utført raskere (produktivitet) eller på en 
annen måte (effektivitet)? Vil gevinsten gi økt kvalitet på tjenesten eller dataene? Vil 
gevinsten gi finansielle innsparinger som kan spores til virksomhetens budsjett og regnskap?  
 
Bidrag til virksomhetens mål 
På hvilken måte vil gevinsten støtte opp under ett eller flere av virksomhetens mål? 
 
Innvirkning på interessenter 
Hvilke interessenter kommer bedre ut enn tidligere, og hvilke kommer dårligere ut? 
 
Tidshorisont 
Når i tid vil gevinsten inntreffe? 
 
Risikoprofil 
Er det lav, middels eller høy risiko for at gevinsten ikke vil bli realisert? 
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Planlegge gevinstrealisering 

Kartlegge hvem som blir berør av endringene. Ansatte, studenter, søkere, … 

En interessentanalyse kan gjennomføres etter denne fremgangsmåten: 

1. Identifiser de som blir berørt av endringen. 

2. Beskriv hvordan interessenten blir berørt av endringen. 

3. Vurder interessentens betydning for prosjektet. 

4. Vurder interessentens holdning til prosjektet. 

5. Bruk tabellen under og beskriv hvordan interessenten skal håndteres. 

 

 
 

I forkant av endringen bør det gjennomføres en nullpunktsmåling. Å gjennomføre en 

nullpunktsmåling vil si å måle tilstanden før endringen implementeres. Det betyr at man måler 

tilstanden på de områdene der man forventer gevinster som følge av endringen. Senere skal 

nullpunkts måling sammenliknes med tilstanden etter at tiltaket har blitt implementert og har fått 

virke en stund. Hensikten er altså å finne ut hva effekten av tiltaket har vært. Hvis det ikke gjøres en 

nullpunktsmåling, vil det være vanskelig og arbeidskrevende å dokumentere realiserte gevinster. 

 
I forkant av nyutvikling/endring av funksjonalitet bør en identifisere indikatorer for å kunne måle 
gevinstene. Det vil oftest være enklest å finne indikatorer som måler produktivitet. To sentrale 
produktivitetsmål er: 
 

Arbeidsproduktivitet, som måles ved volum/arbeidstid. Et eksempel er antall behandlede saker per 

årsverk. Brøken kan alternativt snus til arbeidstid/volum, og viser da gjennomsnittlig tidsbruk per 

enhet, for eksempel gjennomsnittlig saksbehandlingstid for den aktuelle sakstypen. 
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Kostnadsproduktivitet, som kan måles ved volum/kostnad, eksempelvis antall behandlede saker per 

mill. kroner. Brøken kan alternativt snus til kostnad/volum, og viser da enhetskostnaden i 

produksjonen, for eksempel gjennomsnittlig kostnad per behandlet sak i løpet av et år  

 

 

 

Dokumentere realiserte gevinster 

I etterkant av innføring av ny applikasjon/ny funksjonalitet bør en måle i hvilken grad gevinstene ble 

realisert. En sammenligner da med nullpunktsmålingen. 

Dersom det er betydelige avvik mellom størrelsen på disse dokumenterte gevinstene og størrelsen 

på de gevinstene som var forventet i gevinstrealiseringsplanen, må en undersøke hva som er 

årsakene til avvikene. Videre bør en vurdere om det er potensial for å ta ut større gevinster hvis det 

blir gjort mer gevinstrealiseringsarbeid. 

 

Dersom det underveis er identifisert nye gevinster av endringene, bør også disse dokumenteres. 

Dette vil være positive, men ikke forventede virkninger som skal være tatt inn i den opp daterte 

gevinstrealiseringsplanen. 
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Forslag til indikatorer for IKT-prosjekter 
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Diskusjon 

Hvordan vil være mer mest hensiktsmessig å måle gevinster for FSAT?  

Hva syns planleggingsgruppen er de viktigste parametrene i hvordan synliggjøre gevinster? 

Hvordan bør dette gjennomføres? 


