
BRAIN-
STORM! FÖRETAG:

NAMN:

STEG 1
SKRIV NER IDEÈR

STEG 2
BETYGSSÄTT

STEG 3
VÄLJ DE BÄSTA

LATHUND FÖR BRAINSTORMMÖTE!
En sån här session bör ni planera in åtminstonde en gång per månad! Innan ni 
börjar, är det bra att påminna alla om era HUVUDÄMNEN - alltså de topics som ni 
pratar om i ert content.

DELTAGARE
Mellan 3 till 8 personer är ultimat. 

TIDSÅTGÅNG
Ungefär en halvtimme, 10 minuter per del.

MATERIAL
Pennor och Post-It-lappar åt alla. Tidtagarur (eller telefon med timer om ni slarvat 
bort äggklockan...)

Se filmen igen: befound.se/cm4



SKRIV NER IDEÉR SEPARAT
Dela ut en bunte Post-It-lappar och pennor till alla. Under tio minuter 
skriver alla ner varenda idé de kommer på - utan att fundera på om 
den är bra eller dålig, för konstig eller för tidskrävande.

Om ni gör det första gången, kan det vara bra att lägga en stund i bör-
jan där ni tillsammans skriver ner ideér för att alla skall komma in i rätt 
tänk. Visa att inga ideér är fel.
 
Sätt upp alla lappar på en whiteboard eller på en vägg. Eller lägg de på 
ett stort bord.
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BETYGSSÄTT VARJE IDÉ2 Nu får alla betygsätta varje idé på en skala mellan 1 och 3, där 1 är bäst.
Låt alla skriva en siffra på varje Post-It. 

Räkna ihop sammanlagda poängen för varje idé och skriv ner på 
idélappen.

SORTERA ERA IDEÉR
Sätt slutligen upp 3 kolumner på tavlan eller på bordet. Döp dem till JA, 
NJA och NEJ (eller något annat som funkar för er!).

Sortera nu tillsammans in alla ideér i en passande kolumn. I JA-kolumnen 
hamnar alla ideér som fick högst poäng, det är dem ni skall börja jobba 
med. 

I kolumnen NJA hamnar de som inte fick riktigt lika bra gehör, men som 
ändå är värda att spara till framtiden.

I sista, NEJ, lägger ni dem som ni inte kommer att arbeta vidare med. 

Nu har ni förhoppningsvis massvis med bra ideér för den kommande 
tidens innehåll! 
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