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Tillid og bekymringer 
Det kan være vanskeligt at have tillid til, at en forandring eller andet fører til noget godt, hvis man har bekym-
ringer, der ikke kan blive luftet på en ordentlig møde. ”Omvendt brainstorming” er en metode, der tager 
dette alvorligt. 
Metoden kan laves i fællesskab i grupper på op til 10 personer, så I kan støtte hinanden og i fællesskab skabe 
bedre betingelser for trivsel på arbejdspladsen. 
 
Metoden giver de kritiske synspunkter og erfaringer frit løb, men sørger også for, at de derefter behandles 
konstruktivt. Den griber brainstorm an på en utraditionel og overraskende måde, der udfordrer deltagerne. 
Husk at sørge for at have vægplads til rådighed samt tusser og post-its (gerne i to farver). 
 
Sådan kan I bruge metoden ”Omvendt brainstorming” 
Præsentér formålet med metoden og rammerne for arbejdet med den, herunder de to faser, som er 
præsenteret her nedenunder. Angiv det tema I arbejder med, så alle er indforståede med, hvad det 
indeholder. 
 
KRITIKFASEN 

 Invitér deltagerne til hver især at tømme hjernen for alle idéer til: Hvad er det vi skal gøre så det med 
100% garanti vil føre til, at vi som arbejdsplads ikke oplever eller opnår at……. (vælg et emne/tema 
og formuler overskriften) 

 

 Skriv hver enkelt idé ned på en post-it, og placér alle post-its på en væg, en flipover eller et 
whiteboard. Hvis I er mange, og tiden er knap, så kan det være en god idé at begrænse antallet af 
post-its til fx max 5 fra hver. I kan evt. lade hver i sær sige et par ord om sin seddel/læse den op. 

 

 Alle prioriterer idéerne ved en afstemning. I kan hver fordele 3-5 stemmer på de idéer, der med størst 
sikkerhed vil føre til det uønskede resultat. I sætter en streg på hver idé. 

 

 De idéer, der har fået flest streger (”de værste”), placeres adskilt på væggen. OBS! Det er vigtigt, at I 
ikke udvælger flere idéer, end der er tid til at gennemgå i den efterfølgende fase. Vær også 
opmærksom på, at I udvælger idéer, der allerede nu praktiseres. 

 
FOREBYGGELSESFASEN 

 Gå nu i dialog i grupper af 3-5 personer om de udvalgte idéer én for én. I skal nu udvikle og drøfte 
konkrete idéer til, hvordan I kan forhindre de uønskede resultater. Hvordan kommer I bedst hen til 
den ønskede situation? Skriv alle løsningsforslag i denne fase på post-its og sæt dem op under de 
pågældende uønskede resultater på væggen. I kan skrive så mange, I vil. 

 Efter de to faser samler I op på processen ved at spørge til, hvilke af de forebyggende idéer også 
kaldet ”lavt hængende frugter”, der umiddelbart kan omsættes til konkrete handlinger (relater evt. til 
IGLO – individ, gruppe, ledelse og organisation). Hvad vil de give af forandringer for jer? Dernæst: 
hvem gør hvad, hvordan og hvornår + opfølgning?  
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