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Kreativitet är en väg till roligare och smartare arbete. 
Med den här boken lär du dig bli bättre på att hålla 
i kreativa möten och få fart på nya tankar och idéer.  
Boken inspirerar samtidigt som den lär dig metodik  
och struktur – viktiga förutsättningar för kreativitet. 
Släpp loss energi, få bättre resultat och hitta nya lös- 
ningar på problem i verksamheten, samtidigt som  
arbetet blir roligare.
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Öka kreativiteten – hur 
gör man det?

Du kan öka din kreativitet på olika sätt beroende på förut-
sättningarna och vad du vill uppnå. 

Vi brukar tala om tre olika förutsättningar för ett kreativt 
klimat – människor, miljö och metod. Man bör reflektera 
över i sin organisation hur väl dessa tre fungerar, om man 
kan utveckla dem och var man i så fall ska börja. Förutsätt-
ningarna för att skapa bra kreativa möten bygger också på 
dessa tre grundstenar. 

Människor

Miljö Metod
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Människor
Alla människor är kreativa men på olika sätt. Det är viktigt 
att komma ihåg detta när man arbetar med grupper och 
de som deltar och bidrar i processen. Vilka ska vara med? 
Har ni en bra sammansättning av personer? Ger det en fin 
dynamik och mångfald?

Man kan dela upp utgångspunkterna för människors kre-
ativitet i tre olika nivåer: individuell kreativitet, kreativitet 
i grupp samt ledning/styrning. För att uppnå störst samlad 
effekt behöver man jobba med alla tre nivåerna. 

Individuell kreativitet

Vi kanske inte tänker på det, men våra hjärnor har faktiskt 
en mängd sätt att begränsa kreativiteten. Det kräver därför 
ansträngning att tänka nytt, göra annorlunda och ifrågasätta 
vanor.  Vi är i hög grad vanemänniskor som söker trygghet. 
Vi har vanligtvis svårt att tänka nytt och fortsätter gärna 
med att göra på samma sätt utan att tänka efter. Känner du 
igen uttalandet ”så har vi alltid gjort”?

Men alla kan träna sig att bli mer kreativa. Förmågan går 
att utveckla precis som man kan lära sig att löpa snabbare 
eller längre. Att springa fem km kan kännas oöverkomligt till 
en början om du är otränad, men om du börjar med några 
minuters löpning och ökar mängden efterhand så vänjer du 
dig sakta men säkert. Innan du vet ordet av har du kanske 
anmält dig till ditt första maraton! Idéer fungerar på samma 
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Utveckla dig själv
1. Fråga tre personer på vad de uppfattar att du är bra på, 

gärna någon inom familjen, någon på jobbet och någon 

du umgås med på fritiden. Ta vara på vad de anser att 

du har för naturliga talanger och utveckla din kreativitet 

utifrån det och utifrån vad du tycker är roligt. Det du 

saknar kan du ta hjälp av andra med. 

Tips

Det är också viktigt att bli medveten om vad du är intres
serad av och tycker är roligt. Där går idéskapandet ofta 
”av sig självt”. Om ni har ett uppdrag att förbättra kva
liteten på jobbet, fundera på vad och varför du tycker 
det är roligt och intressant att förbättra. Är det leve
rans av en vara? Är det informationen som skickas ut till 
kunderna? Eller ligger det mer i samarbetet med dina 
kollegor? 

Reflektion

sätt. Tänk tillbaka på en idé du drivit igenom. Gör dig med-
veten om hur det gick till och vad du behövde för hjälp från 
andra (t.ex. för att utveckla idén eller för att få idén i mål).

Att fundera över sin egen kreativitet och vad som häm-
mar densamma är ett sätt att bli medveten om vilka kreativa 
färdigheter du behöver träna upp.
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2. Ett bra sätt att bli medveten om vad man behöver träna 

på för att öka sin kreativitet är att göra följande enkla 

övning.

a. Skriv ner namnet på en person du känner som du 

tycker är väldigt kreativ.

b. Skriv sedan ner mer konkret vad den personen gör 

som är kopplat till att vara kreativ.

NN …

•	… har många idéer.

•	… driver processer framåt.

•	… brinner för det hen tror på.

•	… hittar alternativa lösningar.

•	… utmanar och tänjer på gränser.

Fundera sedan på om det är några av de beteenden du 

har formulerat som du själv kan ta till dig och skulle ha 

nytta av att utveckla.

3. Du kan också tänka tvärtom: vad motverkar din krea-

tivitet? När är du INTE kreativ? Med vissa personer, i  

vissa situationer, på vissa tidpunkter, med vissa fråge-

ställningar? Försök att själv ta ansvar för att skapa de 

förutsättningar du behöver när du behöver dem. Ska 

du ta fram en ny utbildning eller förslag till marknadsfö-

ringsmaterial kanske du behöver diskutera med andra, 

hitta inspirationsmaterial, benchmarka, eller sitta själv 

och fundera och skissa lite. Kreativiteten är så pass indi-

viduell att det är viktigt att förstå att olika människor 

behöver olika förutsättningar för att vara kreativa. Detta 

är inte minst en utmaning när vi ska vara kreativa på 

beställning i grupp.
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1. Frågeställning 
Innan mötet har en 
väl förankrad fråge-
ställning gjorts klar 
med beställaren av 
mötet och alla delta-
gare ska ha fått en kallelse med syftet med mötet. Det är 
absolut avgörande för resultatet att frågeställningen ställs 
upp från början. Den ska, förutom att vara tydlig, kännas 
engagerande och aktuell och vara formulerad på ett sätt som 
öppnar upp diskussionen och ger en spännande utmaning. 

Var specifik och definiera centrala begrepp i frågan så 
detaljerat som möjligt. Se exempel på frågor nedan som vi 
har tagit ur verkliga projekt.

•  Hur kan vi skapa och lansera en egen produkt per år?
•  Hur kan vi öka kundnyttan med hjälp av ny teknik för 

att upplevas som nyskapande och innovativa?
•  Hur kan vår verksamhet främjas av ett aktivt CSR-arbete?
•  Hur kan vi göra det enklare och roligare att utveckla 

verksamheten genom vardagsidéer?
•  Hur kan vi öka effektiviseringen med 25 % genom att 

arbeta smartare och roligare?
•  Hur kan vi samarbeta bättre mellan olika funktioner för 

att ge brukarna bättre service?
•  Hur kan vi leverera en kundupplevelse som gör att våra 

kunder berättar om den för andra?

1 2 3 4 5 6? !

Handlingsplan

Urval

Idéutveckling

Frågeställning

Fokus

Idégenerering
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Det är lätt att föreställa sig hur processen kommer att ge helt 
olika resultat beroende på hur man väljer begrepp i själva 
frågeställningen, eller hur? 

Lägg därför stor vikt både hur du/ni formulerar frågan 
inför övningen, men också att diskutera den med gruppen. 
Är det rätt fråga? Hur tolkar vi orden? 

Titta på det sista förslaget i listan igen och reflektera en 
stund över hur resultatet och diskussionen kring frågan 
skulle kunna utveckla sig i din verksamhet eller grupp.

Exempel

Var beredd på att göra justeringar och att det kan ta tid att 
jobba med det här momentet. Det är en viktig del av proces-
sen och ger samförstånd och förankring – redan innan själva 
idéutvecklingen har börjat! 

När frågeställningen och målet för företaget är satta och 
upplägget för mötet klart är det dags att komma samman 
och öppna de kreativa slussarna. Du vet nu vad som ska 
uppnås och vilka förutsättningar kollegorna behöver för att 
känna sig trygga och bekväma. Det är dags att hitta idéerna! 
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Parkera sidospåren
Under en brainstorming är det lätt att tappa 
fokus när tankarna får flöda fritt. Idéer som 
egentligen inte har med frågeställningen att 
göra poppar ofta upp och det kan leda in gruppen på 
sidospår. Sådana synpunkter och tankar kan vara synd 
att inte ta vara på, men det kanske inte finns tid just 
då för att diskutera dem vidare. 

För att behålla fokus och för att personen som tagit 
upp synpunkten ska känna sig sedd kan man ”par-
kera” idén genom att skriva upp den på en så kallad 
”P-lista”. Man parkerar den helt enkelt till ett senare 
tillfälle. P-listan ska finnas nära till hands och finnas 
tillgänglig när som helst.

I praktiken kan det vara ett blädderblock eller 
annan markerad yta. Förklara tydligt syftet för grup-
pen. Ta med punkterna i efterföljande dokumentation 
och följ upp.
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8. Associationer

Instruktioner
Gör en associationskedja för att komma igång och förstå hur 
associationer fungerar. Du börjar med ett ord, t.ex, ”clown”, 
och sedan går ni laget runt där nästa säger det första per-
sonen kommer på när hen hör ordet ”clown”; kanske ”tält”. 
Nästa fortsätter med t.ex. ”skog”, och så nästa med t.ex. 
”brand”. Så kör ni ett eller ett par varv. 

Här gäller det att få upp farten. Bättre fort och mycket 
än långsamt och lite. 

Exempel på ord
Börja med kul och positiva ord som ger många tankar, t.ex. 
skattkista, semester, VM-final, barnkalas.

Variera/anpassa
Använd befintliga associationskort och be deltagarna ta ett 
kort och göra associationer utifrån korten. Man kan tävla 
i mindre grupper och räkna hur många associationer varje 
grupp kommer på. Använd bilder och gör på samma sätt. 
Associera kring något fenomen eller frågeställning från arbe-
tet. Har du inga associationskort är det perfekt att göra den 
här övningen och skriva ner orden på blädderblock så har 
du triggers för idéer längre fram i processen.

Observera att en association ska skrivas ner som ett ord. 
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Ge kollegorna en bok till kaffet
Köp en låda med snabblästa faktaböcker.  

Ställ den bredvid kaffeautomaten och låt dina 
medarbetare ta böckerna de behöver.

Läs mer på www.egetforlag.se

Smakprov från boken Kreativ på jobbet, utgiven på www.egetforlag.se




