
En strukturert form for idemyldring

NOMINELL GRUPPETEKNIKK 

• Tidseffektivt. Der er ikke rom for diskusjon av endringsideene under 
prosessen.

• Verktøyet fokuserer på å få frem de beste endringsideer i gruppen.

• De felles valgte beste ideer diskuteres og velges ut etterfølgende.  

• Sikrer at alle blir hørt

Utbyttet i dag

• Hver gruppe skal jobbe med egne driverdiagrammer

• Etter denne prosess vil dere sitte igjen med en prioritert rekke av 
endringsideer 



Steg 1 – Avklar rollene i gruppen

• En person påtar seg å lede prosessen
Denne har ansvaret for å lede arbeidet,  har kontroll over tidsbruk og sikrer fremdrift. 

1 min. 



Steg 2 - Konsensus i gruppen 

• Ta frem driverdiagrammet 
fra deres egne 
forbedringsarbeid. 

• Diskuter med veileder om 
dere skal sentrere denne 
prosess rundt valgte drivere, 
eller om dere vil få frem 
endringsideer til hele 
diagrammet

2 min. 



Steg 3 - Idemyldring

• Skriv lapper med endringsideer, plaser dem løpende

• Individuelt og uten diskusjon  

3 min. 



Steg 4 – Kategorisering 

• Lederen for prosessen leser opp hver enkelt lapp

• Kategoriseres i fellesskap

• Likelydende lapper kastes. 

• Dette foregår uten diskusjon/forklaring

5 min. 



Steg 5 – Felles gjennomgang av idelappene 

• Idelappene i hver kategori gjennomgås etter tur. 

• Opphavspersonen av endringsideen har mulighet for kort argumentasjon 
og forklaring. Maksimalt 30 sek. 

• Endringsideene diskuteres ikke i gruppen enda

7 min. 



Steg 6 – Navngivning av kategoriene

• Hver enkelt kategori navngis i fellesskap

2 min. 



Steg 7 - Multivoting

• Nå prioriteres endringsideene i hver enkelt kategori, for hvor god og 
gjennomførbart ideen er. 

• Hvert gruppemedlem har hhv. 5 poeng å fordele i hver enkelt kategori. 

5 min. 



Steg 8 – Velg de beste endringsideer 

• Lederen summerer poeng i 
kategoriene

• Presenterer de endringsideene 
med flest poeng

• Gruppen beslutter i fellesskap 
hvilke ideer teamet skal jobbe 
videre med

2 min. 



Vil du vite mere…

På nettsiden til Kontinuerlig Forbedring 
finner du flere nytte verktøy til dit 

forbedringsarbeid 

https://unn.no/kontinuerlig-forbedring


