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Idépitch
Vurder ideen

Idépitch brukes når teamet har behov for å vurdere én eller flere  
potensielle vinnerideer, eller når dere ønsker å kvalitetssikre at ideen 
dere står igjen med virkelig er det riktige idévalget.     

Formål
Kartlegge hvorvidt en idé er så god som dere tror den er. Verktøyet oppsum-
merer essensen i ideen, og bidrar til å synliggjøre dens styrker og svakheter.     

Gjennomføring
1. Del ut én verktøymal til alle deltakerne. Eventuelt skriv opp punktene på  
 en tavle eller et ark.

2. Bruk 15 minutter individuelt til å fylle ut hvert av punktene i malen. Vær  
 grundig og konkret.

  Navn på ideen: Har den ikke noe navn, gir du den et arbeidsnavn.
  Beskrivelse av ideen: Forklar ideen slik at noen som ikke har noen  
  forkunnskaper likevel vil forstå den.
  Største styrker: Hva er de viktigste argumentene som taler for ideen?  
  Ta utgangspunkt i hvem som er målgruppen, konkurrentene, markedet  
  og annet/andre som ideen vil bli vurdert opp mot.    
  Største svakheter: Hva er de viktigste argumentene som eventuelt taler  
  mot ideen? Hvor store og avgjørende er disse svakhetene, og kan de  
  eventuelt minimeres?
  Gjennomførbarhet: Hvor realistisk er det at ideen kan settes ut i livet?  
  Vurder ideen opp mot tid, kostnad og annet som vil påvirke ideens  
  muligheter for å lykkes.
  Visualisering av ideen: Tegn en eller flere skisser, eller lag en modell som  
  tydelig viser ideen. Det kan godt være at dere ikke har nok plass på  
  Idépitch-arket, eller at dere jobber i et medium hvor ideene bør tas ut  på 
  en annen måte, så finn den beste løsningen uten å være bundet opp av 
  Idépitch-arket.  Poenget er at det er viktig ikke bare å snakke om ideen, men 
  også å forstå ideen gjennom visuelle og fysiske prototyper eller virkemidler. 

3. Gå gjennom svarene deres i fellesskap. Skriv ned alt som kommer frem på  
 en ny, tom verktøymal. 

4. Oppsummer øvelsen ved å vurdere den totale kvaliteten på ideen. Diskuter  
 om dere kan begynne å ta ut ideen, eller om dere eventuelt trenger å jobbe  
 enda mer med ideen før dere kan gå over i neste fase.  

Tips!
Står dere mellom flere ideer, kan 
dere fylle ut én verktøymal for 
hver av ideene, for så å vurdere 
ideene opp mot hverandre. 
 
Verktøymalen inneholder mange 
argumenter som taler for ideen, så 
bruk resultatene dere har kommet 
frem til som utgangspunkt når 
dere skal lage en presentasjon 
hvor dere skal selge inn ideen 
deres.

3–8 personer

20–60 minutter

Penner, ark, verktøymal,
eventuelt tavle

Evt. kopiere opp 
verktøymalen på venstre  
side til alle på teamet

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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