PRIORITERA

Genomförbarhet och Effekt


SYFTE En metod för att bedöma och
prioritera förslag och idéer.



TID 10-30 minuter beroende på antal
förslag som ska bedömmas



DELTAGARE. Från 4 och uppåt.



MÖTESREDSKAP Blädderblock eller ett
papper med bedömningsschemat
uppritat, eller mallen på sidan två
uppkopierad. Eventuellt också pennor
eller ”pluppar” för att göra sina
markeringar.

BESKRIVNING
När man idéat eller arbetat fram olika förslag är det ofta nödvändigt att prioritera. Då kan det vara bra att
ställa sig frågan både om hur lätt eller svårt det är att genomföra förslaget och hur stor eller liten effekt
åtgärden får i förhållande till de mål man satt upp. För att göra denna bedömning kan man använda sig av
en ”fyrfältare” med dessa båda dimensioner på var sin skala.

FÖRBEREDELSE



ROLLER Mötesledaren



MÖBLERING Fri yta vid väggarna så att
alla kan komma fram och göra sin
markering.

Kopiera upp underlaget (bilaga på nästa sida) eller rita upp fyrfältaren med Genomförbarhet (Lätt/svår) på
den ena skalan och Effekt (stor/liten) på den andra. En per förslag som ska bedömmas. Fäst
bedömningsunderlaget i anslutning till förslaget så att det tydligt framgår vad det är man ska bedöma. Det
kan vara bra att fästa upp förslagen på väggen (gärna om de redan är beskrivna på blädderblock) så att
deltagarna kan gå runt och fundera.

GENOMFÖRANDE
1. Börja med en tydlig genomgång av alla förslag.
2. Berätta att var och en sedan individuellt ska bedöma förslagen utifrån dimensionerna Genomförbarhet
och Effekt genom att markera hur lätt/svårt man tror det är att genomföra och hur stor/liten effekt man
tror det kommer att få. Var noggrann med att berätta om i ”förhållande till vad” man gör bedömningen.
Ett exempel kan vara ”utifrån verksamhetens mål”.
3. Sedan får var och en gå runt och göra sin bedömning individuellt. En markering per förslag.
4. Gå igenom utfallet och diskutera hur många av förslagen man ska ta vidare i det fortsatta arbetet med
att gå från idé till handling.
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