Material

Avsatt tid

Yttre förutsättningar

1. Ta fram ett påstående, en
möjlighet eller en provokation

Ingen idé värderas under arbetet

3. Hitta allt som är negativt ingen får säga något som är
positivt

Regler
Brainstorming

Tillvägagångssätt

Tokigheter skall uppmuntras
Sortering sker sist
Alla ska höras och synas

PMI

5. Välj ut de två mest negativa och
se om de inte redan har lösningar
idag.

1. Fundera individuellt

I vilket sammanhang

Tillvägagångssätt

6. Ställ följdfrågor så ni kommer vidare

Hur ser vi att det är genomfört

Intressant

6. Värdera utifrån kriterier som passar uppdraget och verksamheten
7. Ta fram handlignspaln

Ny formulering ger nya impulser

1. Utgå från ett företag

1. Starta med en formulering
Företag

3. Vad kan vi tillämpa av detta?
1. Likna er vid ett djur/en stad
eller ett verktyg.

3. Fråga er vad som är typiskt för
detta djur/stad/verktyg

Formulera Om
Tillvägagångssätt

Tillvägagångssätt

2. Gör en kort brainstorming
kring alternativ
spännande

Liknelse
3.Ändra formuleringen så att det blir

utmanande
tydlig
framåtriktad

Djur/stad/verktyg

Vänd på steken!
Inversen

Tillvägagångssätt

1. Tag en fråga och formulera tvärs om
2. Lista alla tänkbra svar
3. Gå igenom alla punkterna,
ifrågasätt och eller vänd tillbaka.

Kreativa verktyg.mmap - 2006-10-12 -

3. Fortsätt att gå laget runt, hjälp varandra,
spinn vidare på varandras idéer

5. Skriv upp på blädderblocket.

Mental Benchmarking

2. Fundera på hur ni skulle se på er
frågeställning om ni var detta djur/denna stad
eller detta verktyg.

skriv ner på papper

4. Var inte rädda att tala i munnen på varandra - men kom
ihåg att alla ska komma till tals.

Kreativa verktyg

Main Topic

2. Fundera på hur ni skulle se på
er frågeställning om ni arbetade på
detta företaget.

ett par minuter

2. Tanka av allas idéer i ett ganska högt tempo.

När
Vem

Tydlig frågeställning som alla förstår
Aktiva och engagerade
gruppmedlemmar

2. Hitta allt som är positivt -Ingen
får säga något negativt.

4. Gå igenom alla punkter - hitta
det Intressanta

penna
Blädderblock

Börja med det positiva i en
negativ situation.

Anteckna allt

papper

