
Denna metod använder ni när vi efter idégenereringsfasen fått fram ett antal idéer bra nog att 
gå vidare med och nu måste bestämma er för vilken som är värdig er tid.

Steg#1: Ranka

Sätt upp en kort beskrivning av varje idé på en white-
board eller vägg så att alla i gruppen kan ha överblick 
över varje idé.

Gå kort igenom varje idé och repetera vad den handlar 
om så att alla är fullt medvetna om vilka alternativet är.

Ge varje medlem av gruppen tre prickar (det kan vara 
post-itlappar, klistermärken eller vad som helst – det 
viktiga är att alla får tre var) att distribuera. En grupp-
medlem kan välja att sätta alla sina tre prickar på en 
idé eller sprida de tre prickarna på flera idéer efter 
egen vilja. Låt alla få distribuera prickar i några minuter.

Stig tillbaka och räkna prickar. Välj ut de två idéer som 
fått flest prickar och lägg de övriga åt sidan.

Steg#2: Utvärdera

Titta på de två idéer som är kvar. Gå varvet runt och låt 
alla gruppmedlemmar kort ge återkoppling kring sina 
tankar och åsikter om de två kvarvarande idéerna.

Gå tillbaka till de tidigare stegen i processen och jämför 
de två idéerna utifrån den ursprungliga målsättningen 
gruppen satte upp och utifrån målgruppens faktiska 
behov. Diskutera vilken av idéerna som ni anser faktiskt 
möter dessa två kriterier bäst.

Steg#3 Välj

Genomför ett sista val. Ge varje gruppmedlem tre nya 
prickar och låt dem sätta ut dessa enligt tidigare modell. 
Troligtvis har de flesta valt en favoritidé vid detta laget 
men det kan ju vara så att medlemmar anser att båda 
förslagen förtjänar minst en prick.

Steg#4 Ingen tillbaka

Titta på den idén som är utvald. Stanna upp en sista 
gång. Är alla nöjda med idén eller är det något som 
skaver? Kommer idén att kunna gå att genomföra?  
Löser den ett faktiskt problem som målgruppen har.  
Ha en avslutande diskussion och våga gå tillbaka till 
några av de idéer som lagts åt sidan om nya perspektiv 
dyker upp. När vi väl valt att gå vidare och faktiskt börjat 
bygga en prototyp är det krångligare att ändra sig så 
detta beslut bör vara överlagt och tillåtas ta tid.

När alla är nöjda med valet – gå vidare och förverkliga.


