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GRUPPARBETE
För att redovisa grupparbetet använd OH och anteckna
* namnen på gruppdeltagarna
* arbetsuppgifternas nummer och
* de tankar/förslag som uppkommit under respektive punkter.
Läs först upp rubrikerna så att alla vet under vilka punkter man kommer att
behandla de olika ärendena. Formulären I och II är likadana, dvs gruppen arbetar
bara med någondera.
Genom att svara på frågorna behandlas ärendena planenligt.
* Om det är fråga om ett problem används formulär I.
* Om det handlar om utveckling, besvaras frågorna i formulär II.
Tidsanvändning för grupparbetet
* för analys 25 % (kontroll av förflutet)
* för uppbyggnad 75 % (planering av framtiden).
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BEHANDLING AV PROBLEM

ANALYS
1

Vilket är problemet? Gruppen definierar noggrant problemet som skall behandlas.

2

Vilka besvär/olägenheter medför problemet? Plocka fram alla möjliga besvär så att man
tillräckligt klart förstår att det verkligen lönar sig att lösa problemet.

3

Är lösningens målsättning realistisk? Hur kommer vi i praktiken att fungera när
problemet är avlägsnat?

4

Hur har man hittills försökt lösa problemet (planer och åtgärder)?

5

De faktiska orsakerna, dvs vad beror problemet på?

6

Är det möjligt att det hittills har legat omedvetna orsaker till problemet gömda under de
verkliga? Med andra ord: vad handlar hela problemet egentligen om?

LÖSNING
7

Gör upp en plan som visar praktiska åtgärder för att lösa problemet – en hållbar modell.
Många förslag kan komma fram. Lösningen kan också innefatta olika faser. Gruppen
skall alltså föreslå vad som skall göras och hur det skall ske. Detta är den viktigaste delen
som kräver den mesta tiden.

8

Uppskattning av kostnaderna. Vilka åtgärder/investeringar mm förutsätter förslaget och
vilka är summorna i euro? Om man inte har tillräckligt med uppgifter eller om en
uppskattning verkar alltför svår, lämnar man denna punkt öppen.

9

Uppskattning av resultat och intäkter. På vilket sätt förbättrar gruppens förslag
verksamheten, motivationen, lönsamheten, räntabiliteten… Kan nyttan uppges i euro?

Lämplig ansvarig person för att
10.1 vidta de åtgärder som föreslagits under punkt 7 eller
10.2 axla ansvaret för att vidareutveckla dem (en annan grupp löser dem) eller
10.3 föra ärendet vidare (till annat team, annan avdelning, chef, ledningsgrupp….). Ansvarig
person väljs ur denna arbetsgrupp.
Realistisk tidtabell
11.1 När startar planerat utvecklingsarbete eller projekt?
11.2 När skall den slutliga planen vara klar?
11.3 När har man uppnått målet, dvs när är problemet löst?
12

Till vem rapporterar man eller vem följer upp att projektet lyckas/blir framgångsrikt?
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II UTVECKLING
ANALYS
1

Vilken är utvecklingsidén eller tanken? Gruppen definierar noggrant idén som skall
behandlas.

2

Vilka olägenheter/besvär har man haft på grund av att utveckling inte har skett? Räkna
upp alla tänkbara olägenheter/besvär så att man tillräckligt klart förstår att något måste
göras.

3

Vilken är utvecklingens realistiska målsättning? Hur fungerar vi när idén har stigit till en
praktisk nivå?

4

På vilket sätt har man tidigare försökt utveckla detta ärende/denna idé (planer och
åtgärder)?

5

Vilka faktiska hinder finns för att realisera idén?

6

Vilka oförutsedda hinder kan plötsligt uppstå?

LÖSNING
7

Gör upp en plan som visar praktiska åtgärder för att lösa problemet – en hållbar modell.
Många förslag kan komma fram. Lösningen kan också innefatta olika faser. Gruppen
skall alltså föreslå vad som skall göras och hur det skall ske. Detta är den viktigaste delen
som kräver den mesta tiden.

8

Uppskattning av kostnaderna. Vilka åtgärder/investeringar mm förutsätter förslaget och
vilka är summorna i euro? Om man inte har tillräckligt med uppgifter eller om en
uppskattning verkar alltför svår, lämnar man denna punkt öppen.

9

Uppskattning av resultat och intäkter. På vilket sätt förbättrar gruppens förslag
verksamheten, motivationen, lönsamheten, räntabiliteten… Kan nyttan uppges i euro?

Lämplig ansvarig person för att
10.1 vidta de åtgärder som föreslagits under punkt 7 eller
10.2 axla ansvaret för att vidareutveckla dem (en annan grupp löser dem) eller
10.3 föra ärendet vidare (till annat team, annan avdelning, chef, ledningsgrupp….). Ansvarig
person väljs ur denna arbetsgrupp.
Realistisk tidtabell
11.1 När startar planerat utvecklingsarbete eller projekt?
11.2 När skall den slutliga planen vara klar?
11.3 När har man uppnått målet, dvs när är problemet löst?
12

Till vem rapporterar man eller vem följer upp att projektet lyckas/blir framgångsrikt?

