
Food for thought 

A VENUE WITH THINKING ON THE MENU 

TID   •   TRIVSEL   •   TANKEDRIV 

I TänkBar kombinerar du ditt möte med mat som gör att du hinner mer på samma tid  

och får ett bättre mötesdriv genom uppläggningen av både maten och mötesformen. 

 

Det svenska ordet TänkBar har flera betydelser: tänkbart, möjligt att tänka och bar där 

man tänker. Det är en välsmakande och visuell kombination av en restaurang, mötesrum 

och kreativ studio som är anpassad för att tänka. 

 

Det finns redan två permanenta TänkBar i Stockholm och vi öppnar även former av 

pop-up TänkBar vid konferenser, inne på kontor, på offentliga platser och i skolor. 



AKTUALITETER 
 

 

Tankemeny för att uppmärksamma, värdera 

och prioritera bland dagsaktuella händelser 

ANALYSER 
 

 

Tankemeny för att strukturera, värdera och 

prioritera bland detaljer som styr alla andra 

detaljer i planer, processer och produkter 

BEGREPP 
 

Tankemeny för att skapa gemensam och 

fördjupad förståelse för de begrepp som är 

extra viktiga inom det man gör tillsammans 

BESLUT 
 

Tankemeny för att tydliggöra sina 

beslutskriterier, formulera tydliga beslut 

och kommunicera beslut man har fattat 

IDÉER 
 

Tankemeny för att generera mängder av nya 

idéer, infallsvinklar och intresseområden 

genom att förändra referenspunkter och ramar 

Tankemenyer 

LÄRANDE 
 

Tankemeny för att beskriva begrepp, 

synliggöra mönster och öka 

minnesbehållningen i kompetensutveckling 

NULÄGE 
 

Tankemeny för att synliggöra och 

tydliggöra hur det faktiskt ser ut, vad som 

händer och hur man faktiskt ligger till 

PLANERING 
 

Tankemeny för att urskilja, relatera och 

tidsätta aktiviteter i det man ska 

åstadkomma tillsammans 

Svårt att välja bland Tankemenyerna? Ingen fara! En TänkBarista guidar er fram till rätt för er. 

PRESENTATION 
 

Tankemeny för att presentera 

information på ett intressant, 

involverande och interaktivt sätt 

PROBLEMLÖSNING 
 

Tankemeny för att urskilja, värdera och 

formulera användbara och genomförbara 

problemlösningar 

Snabbare nyhetsurskiljning 

Snabbare analyser 

Snabbare tolkningssynkning Bättre beslut 

Fler idéer Djupare kunskaper 

Tydligare nuläge Robustare planer 

Effektivare presentationer Bättre problemformuleringar 



Tankemenyer Tankemenyer 
SAMSPEL 

 

Tankemeny för att urskilja 

samspelspunkter och träna för att komma 

i en ännu bättre samspelsform 

SIMULERING 
 

Tankemeny för att leva sig in i det man  

ska genomföra för att kunna dra lärdomar, 

öka beredskap och förädla planer 

STRATEGI 
 

Tankemeny för att konkretisera, koppla 

och kommunicera strategiska vägval i det 

man uppmärksammar, tänker och gör 

TANKETRÄNING 
 

Tankemeny för att komma i en bättre form 

när man ska tänka tillsammans och 

komma ihåg vad man har tänkt 

TREND 
 

Tankemeny för att uppmärksamma, 

kombinera och prioritera bland 

många olika typer av trender 

UNDERSÖKNING 
 

Tankemeny för att samla in synpunkter, 

tillföra perspektiv och tydliggöra 

konsekvenser 

Bättre tajming Bättre framåtdriv 

Tydligare prioriteringar Bättre tankeförmåga 

Överskådligare trendbedömning Snabbare faktainsamling 

I TänkBar får ni chans 

att äta, fika och njuta 

under tiden 

ni möts, tänker och lär. 

Som gäst i TänkBar introduceras och 

serveras ni av vår TänkBarista personal. 

Svårt att välja bland Tankemenyerna? Ingen fara! En TänkBarista guidar er fram till rätt för er. 



Vi skapar visuella och 

smakrika tankestöd av 

förtäring, förpackningar 

och förbrukningsmaterial.   

Vi sätter bilder, symboler 

och ord på saker som finns i 

miljön och då stimuleras flera 

sinnen hos er som gäster när 

ni använder dem i tänkandet. 

Vid serveringen använder vi 

både dukning och dekor för 

att presentera information 

och engagera alla gäster. 

Att göra saker tänkbara … 



I TänkBar finns många olika 

tankeredskap som är både 

visuella, tagbara och smakrika.  

I TänkBar ska det vara lätt 

att kunna skriva och 

visualisera på många 

olika föremål och ytor. 

…och tänkandet smakrikt 

I TänkBar ska det också vara 

lätt att fånga olika typer av 

gruppminnen så att alla ska 

komma ihåg vad de har tänkt 

när de har tänkt tillsammans.  



Tankedriv  
I TänkBar ska chanserna öka att ni faktiskt förstår varandra, 

analyserar riktiga problem, kreerar nya idéer, fattar konkreta 

beslut, skapar användbara planer och snabbare lär er nya saker. 

Tid 
Ni ska kunna hinna äta och dricka samtidigt som ni får 

tanke- och kommunikationsstöd i ett möte, bjuder in till en 

presentation, genomför en kurs eller arrangerar ett event. 

Trivsel  
Ni ska lättare kunna skapa en fokuserad, energirik och trevlig 

stämning när ni lånar varandras hjärnor samtidigt som ni 

njuter av något gott och värmande att äta och dricka. 



För mer info 

och bokning 

Annica Johnson 

tankbar@ming.se 

 

TänkBar NOD 

Borgarfjordsgatan 12 

NOD-huset i Kista 

 

TänkBar NAV 

Marcusplatsen 17 

Dieselverkstaden i Sickla 

Vi gör saker tänkbara! 

ER KONFERENS 

ER ARBETSPLATS 

ER STAD 

https://mingtankbar.wordpress.com/
http://www.nackavarmdo.se/om-nav
https://www.facebook.com/mingtankbar
http://eatery.se/?page_id=18
https://instagram.com/tankbarofsweden/

