
KREATIV	  METOD:	  PMI	  (plus-‐minus-‐intressant)	  
VAD	  GÅR	  DET	  UT	  PÅ?	  
PMI	  går	  ut	  på	  a,	  först	  enbart	  hi,a	  posi6va	  egenskaper	  kring	  en	  fokuspunkt,	  sedan	  enbart	  
nega6va	  egenskaper	  för	  a,	  slutligen	  vaska	  fram	  vad	  som	  är	  intressant.	  
PMI	  tar	  på	  e,	  enkelt	  sä,	  tänkandet	  framåt	  och	  undviker	  6diga	  konflikter	  och	  
motsatsförhållanden.	  PMI	  är	  lämpligt	  i	  grupp	  

NÄR	  SKA	  DET	  ANVÄNDAS?	  
PMI	  är	  lämpligt	  a,	  använda	  för	  a,	  utvärdera	  en	  presum6v	  möjlighet.	  PMI	  är	  bra	  vid	  
provoka6oner,	  d.v.s.	  Som	  stöd	  för	  bearbetningsprocessen	  av	  nya	  idéer.	  

HUR	  GÅR	  DET	  TILL?	  
1.  Ta	  fram	  e,	  påstående,	  en	  möjlighet	  eller	  en	  provoka6on.	  
2.  Hi,a	  allt	  som	  är	  posi6vt	  med	  påståendet.	  Ingen	  får	  säga	  något	  

nega6vt!	  Anteckna	  allt	  ni	  kommer	  fram	  6ll.	  	  
3.  Hi,a	  allt	  som	  är	  nega6vt.	  Under	  denna	  fas	  får	  ingen	  säga	  något	  

som	  är	  posi6vt.	  Anteckna	  allt	  ni	  kommer	  fram	  6ll.	  
4.  Gå	  igenom	  de	  posi6va	  och	  nega6va	  synpunkterna	  och	  plocka	  

fram	  det	  som	  kan	  vara	  intressanta	  a,	  gå	  vidare	  med.	  Prova	  a,	  
vända	  det	  nega6va	  6ll	  något	  posi6vt.	  Anteckna	  de	  Intressanta	  
synpunkterna,	  gärna	  med	  kommentarer	  kring	  varför	  de	  är	  
intressanta.	  

ATT	  TÄNKA	  PÅ	  
Acceptera	  inga	  nega6va	  kommentarer	  under	  den	  
posi6va	  delen	  av	  PMI.	  Börja	  gärna	  med	  e,	  neutralt	  
för-‐exempel	  för	  a,	  få	  igång	  tänkandet.	  Tänk	  igenom	  
formuleringen	  av	  fokuspunkten	  noggrant.	  Plocka	  ev.	  
fram	  det	  mest	  nega6va	  och	  se	  om	  det	  går	  a,	  lösa	  det	  
Följdfråga:	  Hur	  kändes	  det	  a,	  vara	  nega6v	  eTer	  a,	  ni	  
varit	  posi6va?	  
Följdfråga	  Vad	  skulle	  hända	  om	  ni	  använde	  PMI	  i	  
vanliga	  möten?	  

EXEMPEL	  
Man	  måste	  betala	  när	  man	  blir	  uppringd?	  
Vad	  skulle	  hända	  om	  man	  tar	  ut	  alla	  säten	  ur	  en	  buss?	  
Vad	  skulle	  hända	  om	  det	  krävdes	  e,	  Föräldrakörkort?	  	  
Vad	  skulle	  hända	  om	  bilar	  var	  gra6s?	  
Restaurang	  som	  inte	  serverar	  mat,	  inte	  har	  menu,	  inte	  har	  lokal,	  inte	  tar	  
betalt	  
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