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Syfte  Syftet är att belysa och lyfta fram olika metoder som 

hjälper människor att bli skickligare på att ta fram nya 

idéer. 

Frågeställning Måste vi vänta på att äpplet ska falla ner i huvudet på 

oss för att vi ska få bra idéer, eller finns det några 

metoder som kan hjälpa oss att ta fram idéer på 

löpande band? Dessa två frågor är drivkraften i vår 

jakt genom böcker, bloggar och bröderna Härén. 

Böckerna beskriver kreativitet och hur människor kan 

göra för att bli mer kreativ. Men hur tillämpar 

bloggare kreativitet i verkligheten? Vad säger Fredrik 

och Teo Härén angående kreativitet och idémetoder? 

Resultat Kreativitet uppkommer genom att göra saker på nya 

sätt eller att vi gör nya saker vi inte prövat på förut. 

Alla människor är kreativa, men vissa är det mer eller 

mindre. För att upprätthålla kreativiteten bör vi 

tillämpa de metoder som finns och vi bör göra det 

ofta, om inte dagligen. 

Nyckelord Kreativitet, kreativa metoder, kreativa modeller samt 

kreativa verktyg 
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Definitioner 

 

Blogg:  Enligt Ne.se (2009) är en blogg en dagbok på Internet 

som består av inlägg med personliga åsikter kring 

aktuella företeelser och ämnen. De som läser inläggen 

kan lämna sina egna kommentarer och synpunkter på 

det behandlade ämnet. 

Idé  Ordet idé föddes hos Platon långt bak i tiden. Han 

menade att en idé är ”som ett slags mental förebild för 

något som man avser att utföra”. (Ne.se, 2009)  

Kreativitetsbloggare:  Författarna har valt att kalla de bloggare som skriver 

om kreativitet för kreativitetsbloggare. Detta är 

således ett eget ord som författarna har uppfunnit 

vilket underlättar skrivningen i arbetet. 

Metod:  Metod är ett förfaringssätt för att lösa olika uppgifter 

inom skilda områden. (Ne.se, 2009) I arbetet kommer 

ordet metod att användas i stället för idégenerering 

och verktyg. 
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Ericsson (2001) anser att kreativitet är ett mysterium. Med det menar han att 

människor ser när någon är kreativ, men de kan inte förklara varför de är det. 

Han anser även att vi kan uppfatta oss kreativa men även där har vi svårt att 

förklara varför vi känner oss kreativa. Likaså Björnsson (2007) visar på att 

begreppet är fullt med myter. Exempelvis har det ansetts att enbart människor 

med högt intellekt är kreativa. En annan myt han tar upp, är att det enbart är 

galna personer som kan förfoga över den förmågan. Vidare menar Björnsson 

(2007) att dessa myter är just bara myter och att alla människor har förmågan att 

tänka kreativt. Enligt Von Oech (1998) är människor kreativa tills de börjar 

skolan. Med det menar han att kreativiteten avstannar på grund av skolsystemets 

uppbyggnad, där elever ska lära sig det ”rätta” svaret. Enligt Michanek & Breiler 

(2004) kan den kreativa förmågan återskapas genom träning. 

 

Harrington, Hoffherr och Reid (1998) menar att ju mer vi övar oss på kreativitet 

desto bättre blir den och vi bör hela tiden vara redo att fånga kreativa ögonblick 

när de uppstår, för de kommer oftast av en slump. Enligt Ditkoff (2008) kan dessa 

ögonblick tränas till att bli kontinuerliga genom att vi lär oss att styra 

kreativiteten med olika metoder. Detta anser Gardner (2007) och Ericsson (2001) 

vara relevant och menar att vi lever i en tid av ofantliga förändringar som bland 

annat inrymmer en accelererande globalisering. Björnsson (2007) anser att den 

globala konkurrensen inte är lätt att bemöta, vilket gör att vi hela tiden bör leta 

efter andra sätt att konkurrera med. Vidare menar han att vi bör söka efter att bli 

unika och framgångsrika istället för att hamna i en omvänd spiral, det vill säga 

att bli omsprungna av konkurrenterna. Ytterligare menar han att ‖den kraft vi 

behöver uppbringa för att orka vända på spiralen kommer ur vår förmåga att själva 

kontinuerligt tänka ut nya idéer vilka kan vidareutvecklas till konkurrensfördelar och 

innovationer‖. (Björnsson, s. 12, 2007). Enligt Adair (2004) är nya idéer 

grundläggande för att företag ska lyckas med den stigande konkurrensen och 

dessa idéer föds av att vi använder kreativt tänkande.  

En annan person som enligt författarna påvisar vikten av att bli mer kreativa är 

James Higgins (2005). Han menar att marknader och ekonomier är ostabila, att 

förändringar sker allt snabbare och att ny teknologi introduceras i snabb takt. För 

att möta dessa utmaningar och möjligheter de skapar, anser han att företag bör 

förbättra kreativiteten i grupper samt individer genom att skapa en 

organisationskultur som underlättar och främjar kreativitet. Björnsson (2007) 

anger andra utmaningar såsom att samhället blir mera komplext, att kunskapen 

hos konsumenter ökar, vilket kan göra att de ställer högre krav på produkter och 

tjänster, samt att det ständigt tillkommer ny teknik som gör den gamla tekniken 

förlegad.  
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Ericsson (2001) och Sahlin (2001) har forskat kring kreativitet där de försöker 

hitta kärnan kring vad kreativitet är. Men författarna i denna studie har upptäckt 

en brist på forskning kring konkreta metoder som kan hjälpa människor att bli 

mer kreativa och vill därmed bidra med ny kunskap kring metoder i detta arbete.  

 

Men om människor nu bör bli mer kreativa på grund av de snabba förändringar 

som sker, hur ska de gå tillväga? Vad är det de bör förstå för att lära sig bli mer 

kreativa? Måste vi vänta på att äpplet ska falla ner i huvudet på oss för att vi ska 

få bra idéer precis som för Isaac Newton, eller finns det metoder som kan hjälpa 

oss att lättare få nya idéer? Dessa två frågor är drivkraften i vår jakt genom 

böcker, bloggar och bröderna Härén. Teorin beskriver kreativitet och hur 

människor kan göra för att bli mer kreativa, men vad menas med idémetoder och 

vilka metoder lyfts fram inom teorin och av kreativitetsbloggarna? Hur förhåller 

sig kreativitetsutvecklarna Fredrik och Teo Härén angående kreativitet och vilka 

metoder anser de framhäva nya idéer? 

 

Syftet är att belysa och lyfta fram olika metoder som hjälper människor att bli 

skickligare på att ta fram nya idéer. 

 

Då utbudet av böcker som behandlade kreativitet var både brett och djupt, valde 

författarna att avgränsa sig till de böcker som behandlade applicerbara modeller 

för idégenerering. I arbetets början insåg författarna att kreativitet handlade 

mycket om hur människor använder hjärnan, det vill säga om vi mest använder 

den vänstra, logiska hjärnhalvan eller den högra halvan som inrymmer 

kreativiteten. Att beskriva hur hjärnan fungerar i denna studie skulle göra arbetet 

alldeles för stort och har därför valts bort. 

Enligt författarna är också innovation nära förankrad till kreativitet. En 

fördjupning inom detta område skulle även göra arbetet väldigt stort, vilket har 

resulterats i att det enbart koncentrerats på en del av den samtida diskussionen 

kring kreativitet. I de bloggar som använts i studien avser författarna att enbart 

förhålla sig till de inlägg som skrivs av personen som förfogar över bloggen. De 

kommentarerna från läsarna till bloggarna kommer inte användas i denna studie. 
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Arbetet kommer att baseras på teoretiskt material, en intervju med Teo Härén 

samt empiri från blogginlägg. Empirins upplägg blev utformat efter diskussioner 

med handledaren Karin Berglund, universitetslektor på Mälardalens Högskola, 

samt de grupper som var under samma handledning. 

I början av arbetet sökte författarna efter litteratur som enbart behandlade 

kreativitet, men de upptäckte ganska tidigt att hjärnans delaktighet spelade en 

stor roll inom området. Ett beslut togs om att söka efter litteratur inom både 

hjärnforskning och kreativitet. Därefter skulle teorin undersökas om den passade 

ihop med hur kreativiteten används konkret av människor. Det har utförts 

genom att ta del av bloggares syn på kreativitet samt en utförd intervju med Teo 

Härén syn på kreativitet. Dessa delar utgör vår teori och empiri. 

Val av bloggar gjordes till en början av en slump. En av de bloggar som 

författarna följde innan kursen startade, handlade om kreativitet. Genom den 

bloggen och dess kommentarer samt länklista på bloggsidan, upptäcktes nya 

intressanta bloggar inom området kreativitet och idémetoder. Genom detta sätt 

upptäcktes bland annat Marelisa Fabregas blogg och det visade sig att hennes 

blogg hade många intressanta inlägg kring kreativitet. På hennes blogg 

påträffades nya böcker som användes till denna studie. 

 

Författarna har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Holme och 

Solvang (2006) innebär denna metod att forskaren får en bättre förståelse inom 

ämnet så helheten av det problem forskarna avsätt utreda kring kan förklaras. 

Författarna har med denna metod granskat böcker, artiklar och bloggar som 

behandlar det valda området kreativitet. Björklund och Paulsson (2007) anser att 

den kvalitativa metoden kan användas då forskare ämnar utföra intervjuer. I 

denna studie har författarna utfört en ingående intervju med Teo Härén, 

författare till boken Härarbeta och föreläsare inom affärskreativitet, vilket har 

givit författarna en ytterligare uppfattning inom det studerade området.  

 

I denna studie kommer författarna att undersöka en företeelse med olika 

tillvägagångssätt för att få flera perspektiv på arbetet, alltså att få en inblick i valt 

område från flera håll. Det har författarna gjort genom en intervju med Teo 

Härén samt inhämtat information via böcker och bloggar. Detta för att få fler 

infallsvinklar och perspektiv och för att erhålla en bred bild av resonemanget 

kring vilka metoder som hjälper människors kreativitet att väckas. Enligt 

Björklund och Paulsson (2007) kallas detta tillvägagångssätt för triangulering, 

alltså att flera förfaringssätt används för att nå ett resultat. Vidare menar de att 

om de källor som använts i studien är respondenter eller olika skrifter, kallas det 
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för datatriangulering. Denna typ av triangulering är vad författarna har använt 

sig av i detta arbete.  

Nedan visas en modell som tydliggör hur författarna har gått tillväga för att 

uppnå syftet. Utgångspunkten är att väcka människors kreativitet och genom att 

studera böcker inom teorin, utfört en intervju med Teo Härén samt följt flera 

kreativitetsbloggar, har dessa metoder hjälpt till att besvara syftet. 

 

 

 

 

Forskningsgrundad       Information 

 Information   med nyhetskaraktär 

  

 Intervju 

 

 

  

 

 

 

Primärdata är ‖data som samlats in i syfte att användas i den aktuella studien‖ 

(Björklund och Paulsson, s. 68, 2007). Denna typ av data erhåller författarna 

genom intervjun som genomfördes tillsammans med Teo Härén. Enligt Ejvegård 

(2003) är primärkällor bland annat officiell statistik, protokoll samt riksdagstryck. 

Han menar vidare att sekundärdata exempelvis kan vara doktorsavhandlingar 

och olika metodiska tidsskrifter, ”där man kan förutsätta att författaren varit särskilt 

noga med att granska, kontrollera och jämföra alla uppgifter‖. (Ejvegård, s. 18, 2003) I 

denna studie har författarna använt sekundärdata såsom böcker och bloggar på 

Internet. Forskarna kommer att söka efter dessa sekundärdata i Eskilstunas 

länsbibliotek, Mälardalens Högskolas bibliotek, via Internet samt de databaser 

som finns tillgängliga från högskolan. De forskningsartiklar som har undersökts 

för detta arbete kommer från databasen Emerald via Mälardalens högskolas 

hemsida. På den databasen finns artiklar som behandlar organisation, ledarskap 

samt management. De ord som användes i sökningen var creativity, time 

management samt creativity tools. 

Syftet är att belysa och 

lyfta fram olika metoder 

som hjälper människor 

att bli skickligare på att 

ta fram nya idéer. 

 

 

  Härénbröderna  

 

        Bloggar 

 

          Teori 
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Författarna valde att kontakta Teo Härén via mejl för att förhoppningsvis kunna 

utföra en semi- strukturerad intervju med honom. Vi utförde en intervju för att få 

så aktuell information som möjligt inom forskningsområdet. En intervju ger 

tillfälle till en djupare uppfattning av området, då frågorna kan anpassas så de 

passar respondenten (Björklund och Paulsson, 2007). Författarna utförde en 

intervju med Teo Härén över en lunch i en restaurang i Stockholm. Restaurangen 

heter Stadsmissionen och ligger vid ett torg inne i Gamla Stan. Det är en av Teos 

favoritplatser i Stockholm där han arbetar som mest kreativt och det var hans 

förslag till mötesplats. Genom denna intervju erhöll författarna Teos personliga 

tankar och känslor för kreativitet då han med fria händer fick berätta hur hans 

syn på kreativitet är. Intervjufrågorna har författarna försökt göra så 

välavgränsade och ovinklade som möjligt för att uppnå en god validitet. 

Ejvegård (2003) menar för att resultatet ska bli så bra som möjligt, bör de frågor 

som ställs under intervjun enbart vara av relevans till ämnet. Enligt Björklund 

och Paulsson (2007) handlar validitet om att mäta det som forskaren i början 

menat mäta. Det vill säga att intervjufrågorna verkligen svarar mot syftet. 

Frågor till intervjun verkställdes två dagar innan mötet ägde rum och 

presensteras i bilagan längst bak i arbetet. 

 

Metod är ett förfaringssätt för att lösa olika uppgifter inom skilda områden. 

(Ne.se, 2009) En idémetod handlar alltså om att, med hjälp av en metod, bli mer 

kreativ som underlättar för människor till att skapa nya idéer. Två exempel på 

metoder är att tänka på ett nytt sätt eller att följa olika steg eller punkter i en 

modell. Dessa kan ge personer nya tankar och nya perspektiv som i sin tur 

genereras till nya idéer. De olika steg och tankesätt presenteras och beskrivs mer 

ingående under kapitlen teori och empiri. 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) är fördelen med en kvalitativ metod att den ger 

författaren ett helhetsintryck över valt område. Vidare anser de att nackdelen kan 

vara att forskaren bör utföra en intensiv undersökning av alla enheter som ingår i 

forskningsområdet. Detta menar de kräver mycket resurser. Att intervjua 

personer kan stjäla mycket tid för forskarna, dels på grund av att det tar mycket 

tid till förberedelserna inför intervjun och dels vid sammanställningen efter 

intervjun (Ejvegård 2003). Men det som är positivt med att träffa respondenten i 

direkt kontakt är att personen som leder intervjun kan tolka respondentens 

kroppsspråk. Detta kan ge intervjuaren möjlighet att tolka svaren annorlunda än 

om intervjun skulle ske exempelvis via telefon (Björklund och Paulsson, 2007). 

Det som kan anses vara en nackdel i denna studie är att det enbart har utförts en 

intervju. Ytterligare intervjuer hade kunnat göra studien mer trovärdig. Det 

författarna uppfattade som positivt med intervjun var just det Björklund och 

Paulsson menade, att de kunde tolka respondentens kroppsspråk. 
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Litteraturen som behandlar kreativitet har författarna valt på egen hand och det 

författarna ansåg vara relevant för studien.Under arbetets gång 

uppmärksammades det att det fanns väldigt många böcker, artiklar, 

internetsidor och tidskrifter som behandlar kreativitet och att det var omöjligt att 

använda all den informationen. Det kan ha gjort att viktiga delar som behandlar 

kreativitet har förbisetts. 
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Sten Ekman anser att kreativitet innebär ”att ta fram nya idéer, nya lösningar, 

komma på något helt nytt eller kombinera redan kända företeelser på ett helt nytt sätt” 

(Ekman, s. 2, 2006). Enligt ne.se (2008) handlar det även om att frigöra sig från 

vedertagna synvinklar. John Townsends och Jacques-Patrick Faviers (2004) har 

sammanställt begreppet i nedanstående fyra punkter som de anser att kreativitet 

är: 

 Resultatet av att använda fantasin istället för den vanliga kompetensen 

 Vår förmåga att hitta på nya och användbara lösningar till problem 

 Vår drivande energi att se saker annorlunda än vad de verkar 

 Lateralt tänkande  

Lateralt tänkande myntades av Edward De Bono. Begreppet innebär att tänka 

genom till synes irrationella eller icke traditionella metoder för att lösa en 

uppgift. Han menar vidare att vi bör hitta nya metoder och annorlunda sätt att se 

på vår omgivning om vi vill tänka annorlunda. (De Bono, 1994) 

Enligt H. J. Harrington, Glen D. Hoffherr & Robert P. Reid Jr., (1998) handlar 

kreativitet om att våga ta risker och att lösa problem på nya sätt. Men de har 

även utvecklat olika typer av kreativitet. Den första är strukturerad kreativitet 

där organisationer använder en steg för steg process innehållande 

problemlokalisering, klarläggning av orsak, val av lösning samt implementering 

av lösningen. Den andra typen av kreativitet kallar de för icke linjär. Denna 

fungerar bra i grupper, men bara de grupper som kan utesluta omdömen. Detta 

är av stor vikt då exempelvis brainstorming skall utföras, vilken är en icke linjär 

övning. Den tredje typen av kreativitet kallar de för provocerad kreativitet. Med 

detta menar de att människors tankar stimuleras så de skickas i olika riktningar. 

Ett exempel på övning är att välja ett slumpmässigt ord ur en ordbok och 

använda ordet som språngbräda för en diskussion. Sista typen av kreativitet 

benämner de för aha. Denna typ går inte att tvinga fram, men när den väl 

infinner sig så framkallar den genombrott. Här finns inga mönster eller steg utan 

det gäller att vara redo för ögonblicket. När aha- känslan uppkommer bör idén 

fångas och skrivas ner på en gång. Dessa fyra steg kan användas vid olika typer 

av uppgifter, då vissa uppgifter kräver viss typ av kreativitet. Enligt Michanek 

och Breiler (2004) leder dessa typer av kreativa processer till att idéer skapas. 

 

Enligt Michanek och Breiler (2004) uppfattas kreativitet av många människor 

som dels en förmåga, alltså något man kan lära sig, och dels som en kvalitet, det 

vill säga att vi är kreativa. Den sistnämnda uppfattningen är helt fel enligt 

Michanek och Breiler (2004). De anser att alla människor är födda till att vara 

kreativa, men att det är långt ifrån alla som tränar den förmågan. Det resulterar i 
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att dessa personer inte blir lika duktiga på kreativitet som de personer som tränar 

upp sin förmåga. Enligt Nils-Eric Sahlin (2001) finns det genuint kreativa 

människor och även de som inte är anmärkningsvärt kreativa. Sahlin tar detta 

som exempel: 

‖Inom forskarvärlden är det inte ovanligt att man stöter på personer 

som är högst begåvade och mycket framgångsrika, men som saknar 

den kreativa gnistan.‖ (Sahlin, s. 10, 2001) 

Enligt Harrington et al. (1998) tänker kreativa personer i bilder och strävar efter 

att integrera dessa bilder i deras vardagliga verklighet. En kreativ människa 

följer inte strömmen utan vågar utmana auktoritet samt uppmuntrar andra 

människor till att våga vara kreativ. Vidare menar han att de också är öppna och 

nyfikna för nya och intressanta idéer som de varaktigt letar efter i deras vardag 

och varje dag avsätter de tid för kreativitet. Det vill säga att de frågar många 

frågor, utsätter sig för risker och sparar alla nya idéer de kommer på, samt 

dokumenterar de saker som inspirerar dem. (Harrington et al. 1998). Michael 

Michalko (2006) menar i likhet med ovan att kreativitet inte bara uppstår av sig 

själv, utan att det är en avsiktlig konsekvens till att vara kreativ och använda ett 

kreativt tänkande. Med det menar han att vi inte enbart bör läsa hur tekniker 

används utan vi måste tillämpa dem själva för att skapa egna idéer. Vidare 

menar Michalko (2006) att kreativa personer börjar med att sätta en idékvot för 

varje utmaning de arbetar med. De matar deras hjärna med ny information och 

nya idéer samtidigt som de är uppmärksamma på vad som händer runt omkring 

dem. Alla tankar, inspirationsmaterial och liknande samlas i en idédagbok. 

Minnet avlastas så deras tankeförmåga flyter obehindrat och inget glöms bort. De 

följer inga rutiner, utan de försöker hitta nya trender och göra nya saker samt att 

de försöker skapa kopplingar och relationer mellan områden och objekt som inte 

hör ihop (Michalko, 2006). 

 

Precis som Michalko (2006) anser Elaine Dundon (2002) att om vi ska bli 

fullständigt kreativa måste vi börja tillämpa de olika teknikerna och öva upp 

våra färdigheter inom kreativitet. Detta kan vi göra genom att utmana normer, 

tänka utanför boxen eller göra något nytt varje vecka. Ulrich Kraft (2005) anser 

också att om vi genomför vissa övningar och optimerar våra förhållningssätt och 

omgivningar, så kan vi få ut det mesta av våra förmågor. Kraft (2005) menar 

vidare att det inte behöver vara så svårt utan att det finns simpla övningar, 

såsom riva ner mentala perceptioner, vara lekfull och experimentera, våga ta 

risker samt att vara mentalt flexibel. Harrington et al. (1998) menar också att vi 

kan upphäva alla reglar vi har samt att uppmuntra oss själva till att tänka 

annorlunda, samt att koncentrera på positiv energi och prata med andra personer 

som är kreativa. Ytterligare anser han att vi bör spela många typer av spel, 

exempelvis tv-spel och sällskapsspel, samt att använda de erfarenheter vi besitter 

på andra användningsområden. Till sist menar han att om vi blir irriterade på 
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vissa saker så ska vi inte gå ifrån dem på grund av att irritation ibland kan leda 

till ny skaparförmåga (Harrington et al. 1998). 

Dundon (2002) framhäver vikten av att vara nyfiken när nya idéer och koncept 

prövas. Hon menar att kreativitet frodas från nyfikenhet, där öppenhet, få 

bredare perspektiv samt ställa undersökande frågor innefattas. Nyfikenhet 

utmanar det traditionella och hittar alternativa idéer. Vidare anser hon att det är 

viktigt att observera den aktuella miljön, ställa frågor och prata med människor 

som både är med och inte med i processen för att hitta dessa alternativa idéer.  

Vidare poängterar Harrington et al. (1998) vikten av att avsätta tid för 

avslappning. De menar att livet ibland kan vara stressigt och då kan det vara bra 

att koppla bort tankarna innan vi fortsätter att använda dem. Också Kraft (2005) 

menar att det är på grund av för mycket press som sämre kreativitet utvecklas. 

Ofta sker det lösningar utanför den normala arbetsplatsen, i situationer som inte 

har någonting med verksamheten att göra. Det är på grund av att hjärnan 

fortsätter att tänka på det problem som lagts till det undermedvetna. Men då 

behöver hjärnan vara försedd med all det nödvändiga materialet som behövs till 

problemet för att kunna lösa det. Detta anser hon kan ge omväxlande insikter och 

skapa bättre villkor till en ny och mer kreativ lösning. Andrew Razeghi (2008) 

menar att under tiden vi kopplar bort tankarna från ett problem som vi vill lösa 

så bör vi även uppmärksamma irrelevant information. Den informationen kan 

vara nyckeln till en lösning av ett problem. 

En annan lösning enligt Frans Johanson (2004), handlar om att kombinera olika 

saker, det vill säga hitta skärningspunkter. En skärningspunkt menar han är en 

plats där olika idéer, områden och synpunkter blandas till nya skapelser och 

kombinationer av olika koncept. Vidare menar han att skärningspunkter ger 

möjlighet till mönsterbrytande idéer. De uppkommer sällan och det är dem som 

förändrar världen och skapar efterföljare. Han anser även att om olika fält 

kombineras och olika kulturella inflytanden korsas, ökar chansen för nya idéer 

omfattande. Då är det viktigt att bryta gamla invanda tankemönster och riva 

associationshinder. Ett exempel ur Johansons (2004) bok Medicieffekten, är den 

svenske kocken Marcus Samuelsson. Där korsar han svensk mat med annan mat 

från olika delar av världen. De skärningspunkter/kombinationer kocken hittar 

ger helt nya smakupplevelser för honom och hans kunder. Med hjälp av de låga 

associationshinder Samuelsson har, får han idéer som ingen tidigare haft. 

Razeghi (2008) exemplifierar Henry Fords linjeproduktion. Den var inte en ny 

uppfinning, utan Ford lånade idéer från tre olika områden. Med andra ord 

skapade Ford ett nytt koncept, precis som Samuelsson gör. Dundon (2008) menar 

att skärningspunkter kan finnas genom  göras genom att bryta ner ett problem i 

olika segment och granska varje segment för sig. Sedan går det att ta bort, lägga 

till eller kombinera eller omdefiniera delar, vilket hjälper till att skapa en mer 

effektiv process. 
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Den kreativa processen är inte så simpel. Enligt Kraft (2005) är planeringen den 

svåra fasen. Om vi ska lösa ett problem anser hon att det aktuella problemet bör 

inspekteras från alla olika synvinklar, även nya. Genom att plocka isär problemet 

i alla beståndsdelar i flera olika sätt, kommer det att resultera i nya lösningar, 

men då måste personen som tar isär alla delar förstå vad delarna innehåller. 

Kraft (2005) menar att kunskap i sig är bra, men med för mycket kunskap inom 

ett problemområde kan det kreativa tänkandet hindras. Vidare ger hon ett 

exempel på att en matematiker vill lösa ett problem på det analytiska sätt som 

hon blivit tränad på att göra. Detta kan medföra att matematikern inte ser nya 

möjligheter till att lösa problemet på. Razeghi (2008) anser precis som Kraft 

(2005) att tänka på insidan av boxen är lika viktigt som att tänka utanför den. Det 

är kombinationen som är avgörande för resultatet. Ytterligare menar han att det 

inte går att tänka utanför boxen om boxens innehåll är okänt. 

Den första modellen av en kreativ process presenterades av Graham Wallas & 

Richard Smith, 1926. Processen som består av fem steg och förklarar hur kreativa 

insikter och upplysningar åstadkoms. De fem stegen är: 

1. Förberedelse – Fokuserar på personens tankar om problemet och 

utforskar problemets egenskaper. 

2. Inkubation – Vårt undermedvetna får jobba med problemet. 

3. Illumination – Den kreativa personen får en känsla av att en lösning kan 

vara på väg. 

4. Upplysning – Lösningen på problemet uppkommer från det 

undermedvetna till det medvetna. 

5. Bekräftelse – Där idén är medvetet verifierad, utvärderad och till sist 

applicerad. 

Denna process följer författare än idag och en del författare utvecklar den så den 

passar det egna tycket. 

Dundon (2002) hävdar att om vi ska tro på kreativitet så måste vi lära oss att 

acceptera våra misslyckanden. Det är tillfällen som låter oss se vad som kan 

förbättras och där vi kan hitta flera kreativa lösningar vilket kan leda till 

framgångar. Razeghi (2008) menar att det inte finns någon som vill misslyckas 

med en idé och ertappas med sitt misslyckande, vilket har gjort att det blivit så 

moraliserat att misslyckas istället för att lyckas, att vi gett upp förrän vi börjat. 

Men genom att förstå hur vi ska använda olika metoder, kan vi reducera våra 

misslyckanden. Razeghi förklarar vidare att om vi vill lyckas med att skapa 

framtiden, bör vi studera det förflutna, både framgångar och misslyckanden. 

Varför gick det fel respektive bra? Vad kan vi lära oss av de erfarenheterna? En 

metod går till att fråga varför fem gånger på ett problem, till slut kommer svaret. 

Han menar vidare att vi bör lära oss av de misstag vi gör, för misslyckanden är 

de bästa lärarna. 
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Razeghi (2008) anger ytterligare metoder. Exempelvis, gör saker du vanligtvis 

inte brukar göra. Det kan vara att se ett problem i ett pessimistiskt perspektiv om 

du i vanliga fall brukar använda ett optimistisk synsätt på problem. Vidare 

menar han att inspiration kan hittas i nya tidningar som inte ansetts vara 

relevanta förr, att resa till nya länder, att tänka lika nyfiket och kreativt som ett 

barn. En fråga som Razeghi anser vara bra att ställa sig själv är; när var den 

senaste gången du gjorde något för första gången? Han menar också att om ett 

problem uppstår så bör tid till att lösa problemet avsättas och inte tro att det löser 

sig självt. Till sist anser Razeghi (2008) att ibland är det bra att glömma alla regler 

för att kunna vara kreativ. 

Roger von Oech (1998) menar att om vi vill tänka kreativt så bör vi ha en attityd 

som låter oss leta efter idéer och leka med våra erfarenheter och de kunskaper vi 

har. Precis som Razeghi (2008) anser han att om vi vill hitta idéer på annorlunda 

ställen så behöver vi ibland bryta invanda regler. Vidare menar Von Oech (1998) 

att vi har vuxit upp i ett samhälle där människor inte tränas till att bli kreativa 

och där dagens skolsystem handlar om att lista ut vad läraren avser istället för att 

själva komma på ett bra svar. Detta menar han gör att våra trosystem hindrar oss 

från att hitta nya lösningar. Denna attityd låser in vårt tänkande till status quo, 

ett oförändrat tillstånd. Dessa attityder kallar Von Oech (1998) för mentala lås. 

Han har upptäckt tio lås som hindrar vår kreativitet. Låsen kan öppnas genom 

att vi blir medvetna om dem, för att sedan glömma bort dem vid idégenerering. 

Ibland behövs en "whack on the side of the head" för att komma ur de vanliga 

rutinerna. 

Mentala lås 

Nummer Namn Innebörd 

1 Det rätta svaret Under vår studietid tränas vi till att hitta det 

rätta svaret, men i det verkliga livet är det 

sällan ett svar som är rätt. 

2 Ingen logik Ibland måste vi strunta i logiken och lita på 

vår känsla. 

3 Följ reglerna Att följa regler när vi försöker generera idéer 

kan göra att vi hamnar i ett mentalt lås som 

säger att vi ska tänka på saker som de är och 

inte kan vara. 

4 Var praktisk Ställ "tänk-om"-frågor för att få andra 

perspektiv. Exempelvis, tänk om Elvis 

Presley var tvungen att lösa ett problem, hur 

skull han göra? 

5 Lek Att ta tid för att leka med en idé kan öppna 

upp nya och kreativa idéer. 

6 Det är inte mitt område Glöm det och leta inom andra områden för 

nya idéer. Utveckla en attityd som 

upptäckare.  

7 Var inte dåraktig Rädslan över att vara sedd som dåraktig leder 

till likhet. Nya idéer föds inte i likgiltiga 

miljöer. 

8 Undvik tvetydighet Att se ett problem från olika håll kan ge en 
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förvirrande känsla vilket kan få oss att tänka 

mer kreativt. 

9 Att fela är fel Historien är full av människor som lyckats 

med nya idéer genom att ha gjort fel.  

10 Jag är inte kreativ Genom att tro att vi inte är kreativa kan det 

bli en självuppfyllande profetia. Vi måste ta 

risker och pröva nya saker. 

Tabell sammanställd av författarna efter von Oechs bok A Whack on the Side of the Head (1998) 

En ytterligare metod vi kan använda är enligt Dundon (2008), att leta efter 

likheter inom andra områden som kan ge nya lösningar och närmande till ett 

problem. Också att ta lärdom från andra som har gått igenom den typen av 

situation som vi eventuellt har framför oss.  

För att använda olika tekniker bör vi enligt Michalko (2006) övervinna våra 

rädslor, tveksamheter och osäkerheter angående till att vara kreativ. Han menar 

att när vi känner oss kreativa uppstår helt andra idéer än när vi inte känner oss 

kreativa och följande övning hjälper oss att komma över våra tveksamheter; 

 Skriv ner dina rädslor, konfrontera dem rakt på genom att undersöka det 

negativa och lär dig hur du irrationellt vänder på saker och blåser upp 

dem samt byt ut positiva faktorer mot de negativa. 

 Känn igen och kom ihåg dina lyckanden, dina goda kvaliteter och 

karaktärsdrag och glöm bort dina misslyckanden. 

 Skriv ner flera olika affirmationer som bevisar att du är kreativ. Ta en av 

affirmationerna och skriv tjugo variationer om den. Skriv sedan negativa 

tankar på ett annat papper eller på andra sidan av det du använder. Skriv 

kompletterande, specifika affirmationer för att motarbeta dessa negativa. 

Gör om processen varje dag i fem dagar. 

En annan metod Michalko (2006) anger är att identifiera utmaningar. Det första 

som bör göras är att upptäcka ett mål du vill uppnå. Sedan kan processen utföras 

genom följande steg: 

1. Skriv ner målet som en bestämd fråga, börja med; hur kan vi..? 

2. Variera utmaningen genom att byta ut synonymer med nyckelord. 

3. Utvidga utmaningen för ett bredare perspektiv så alla möjliga lösningar 

hittas och välj den till synes bästa vägen till valt mål. 

4. Se utmaningen i ett snävare perspektiv. Genom att begränsa området 

inom problemet blir problemlösningen lättare. Ställ frågor som vem, vad, 

vart, när, varför och hur. 

a. Dela in problemet i subproblem baserat på dessa frågor 

b. Lös subproblemen 

c. Fortsätt fråga hur annars. Gå ett steg längre. 

Harrington et al. (1998) anger en teknik som kan göra det lättare att generera 

idéer. Denna teknik går ut på att anordna en egen kreativ arbetsyta där våra 
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tankar kan frigöras från idéer. Exempelvis kan en yta fyllas med pennor och 

papper. Dessa hjälpmedel bör väljas ut av användaren själv, då det gynnar 

dennes kreativitet. De utvalda hjälpmedlen bör enbart användas av den som valt 

ut dem, annars kan den personens kreativitet försämras.  

Keith Sawyer (2007) visar andra exempel på olika idémetoder. Han betonar att vi 

bör skapa analogier, göra begreppsmässiga övergångar samt kombinera och 

kartlägga saker. Till exempel kan en häst och en stol bli en fläckig stol. Två andra 

metoder Sawyer (2007) anger är att ta konstruktionen från ett föremål och 

tillämpa den på ett annat eller att förändra en befintlig idé för att komma upp 

med en ny, även så kallat lateralt tänkande. 

Johanson (2004) ger oss ytterligare tips: 

 Ta intryck av nya kulturer, se vad andra gör och tänker. 

 Försök att lära dig saker på nya sätt, gå inte på samma stigar. 

 Vrid på antaganden och se situationer ur andras skor 

 

 

 Kreativitet handlar om att hitta nya lösningar till problem och använda 

fantasin istället för den vanliga kompetensen.  

 Alla människor är kreativa, men det är inte alla som tränar upp den. 

 En kreativ människa vågar utmana auktoritet och är nyfikna för nya och 

intressanta idéer. 

 Utmana normer och tänk utanför boxen. 

 Avsätt tid till att slappna av och låt det undermedvetna arbeta med 

problemet. 

 Umgås med andra kreativa människor 

 Kreativa människor sparar idéer som inspirerar dem. 

 Våga ta risker 

 Vill vi lösa ett problem så kan det krävas att tänka både innanför och 

utanför boxen. Att ha viss kunskap inom problemområdet kan vara bra 

men med för mycket kunskap kan kreativiteten förhindras. 

 Vi kan även låta vårt undermedvetna bearbeta ett problem. Lösningen 

kan komma efter det att vårt undermedvetna har arbetat igenom 

informationen och gjort det medvetet. 

 Kreativitet handlar också om att våga pröva nya saker och att våga 

misslyckas. Dessa misslyckanden kan leda till ny kunskap som i sin tur 

leder till nya idéer. 

 Gör saker du inte har gjort förut. Exempelvis kan du tänka som ett barn 

vid problemlösning. Detta kan leda till ny inspiration och nya idéer. 

 Försök att låsa upp de mentala lås som du har. Detta kan också medföra 

nya idéer och nya lösningar på problem. 
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 Leta efter skärningspunkter för att lösa ett problem eller för att hitta på en 

ny idé. Anteckna alla idéer i en bok eller ett block, för att sedan eventuellt 

para ihop dem med varandra. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig 

idén är utan allt bör skrivas ner. 

 Identifiera ett problem och vänd och vrid på det i nya perspektiv eller 

dela in problemet i mindre problem och försök sedan att lösa dem. 

 Ta intryck av nya kulturer och se olika situationer från deras synvinkel. 
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Fredrik och Teo Härén är författare till Idéboken 1 och 2 och Teo har själv skrivit 

boken Härarbeta. Enligt deras hemsida föreläser Fredrik och Teo om ”att inspirera 

och motivera andra till att maximera sin kreativa potential”. Att uppmuntra ”till 

kreativitet och nytänkande” samt hur ”värdefullt det är att tänka i nya banor och hur 

svårt vi har att göra det”. (interesting.org 2008) 

Något som gjorde att författarna började intressera sig för Härénbröderna är 

deras syn på checklistor, vilket många andra författare anser hjälper oss till att 

utveckla kreativiteten. Enligt Härén (2002) bör dessa listor inte användas, utan vi 

bör utföra kreativa övningar. Dessa kan vara att prova målar- och danskurser, 

skriva dikter, försöka lösa olika problem samt att komma på saker som kan göras 

annorlunda. Härén (2002) jämför det hela med att en kock blir bra på att laga mat 

genom att öva sig på att laga mat, inte genom att läsa in recept i detalj. Samma 

sak menar han är det om vi vill bli bra på att generera idéer, så måste vi träna på 

att få nya idéer.  

Härén (2002) förklarar att de första idéerna förmodligen är helt galna, men dessa 

kan leda till bra och kreativa lösningar. Risken för att misslyckas med sin idé 

förklarar Härén (2002) är relativt stor, men det bör vi inte vara rädd för. Ju fler 

misslyckanden desto närmare kommer lösningen. Härén menar vidare att 

mycket handlar om att prova på nya saker och våga misslyckas några gånger. 

‖Många av livets misslyckanden är folk som inte förstod hur nära de 

var att lyckas när de gav upp‖ – (Thomas Edison citerad från Härén s. 

166, 2002) 

Fredrik Härén (2004) diskuterar också vilka yrken som är kreativa. Enligt honom 

så har alla yrken potential till att vara kreativa genom att det går att leta efter 

förbättringar och förändringar inom alla områden. Därmed kan alla yrken 

klassas som kreativa. Han menar att det alltid finns människor i alla yrken som 

slaviskt följer regler och/eller vet att nya saker inte kommer att fungera. Härén 

tar stort motstånd till dessa människor och uppmuntrar företag till att inte säga 

nej till förslag av nya idéer direkt, utan att dessa idéer bör undersökas om de 

fungerar. Men trots att nya idéer kan vara bättre än de gamla, kan vi titta på 

äldre idéer för att erhålla eventuell inspiration och kunskap, vilket möjligen kan 

tillämpas på nya idéer. (Härén 2004) 

Till de personer som har en briljant idé men inte lyckas övertala de människor 

som behöver övertalas, ger Härén, T (2004) tips på att inte ge upp även fast det 

kan komma mycket motstånd. Var beredda på att kämpa för er idé! Ett citat som 

beskriver processen att få igenom sin idé är från Mahatma Ghandi; 
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"First they laugh at you. Then they ignore you 

Then they fight you. Then you win" 

                       (Mahatma Ghandi citerad från Härén s. 298, 2004) 

Teo Härén (2004) tar upp att värdet på kunskap har sjunkit och är nu nästan nära 

noll. Det menar han är tack vare att information och kunskap flyter snabbare, 

billigare och enklare i samhället än någonsin tidigare. ”Att vara utbildad och 

kunnig har gått från att vara en konkurrensfördel till att vara ett grundläggande 

minimikrav.” (Härén, T s. 99, 2004) Han anser att kunskap inte räcker utan att 

något mer måste till. I hans mening är det kreativitet som behövs. 

Härén menar vidare att kreativitet kan komma med ett miljöombyte där vi lättare 

kan se vad som kan vara bra respektive mindre bra i den egna miljön där vi ofta 

befinner oss. Vid miljöbytet så lossnar tankarna från gamla fastsatta hjulspår och 

fler lösningar kommer till insikt. Enligt Härén (2004) bör alla som har möjlighet 

att Härarbeta, ett begrepp han själv har myntat, göra det. Härarbeta handlar om 

att arbeta där vi kan prestera på topp. Annat ord för Härarbeta är distansarbeta. 

Härén menar att där vi kan vara som mest kreativa och där idéerna lättare 

uppkommer än vad de gör på den vanliga arbetsplatsen, det är där vi bör vara. 

Det kan vara i ett närliggande café eller i sommarstugan, flera mil från hemorten. 

Det kan även vara att resa till andra länder för att hitta inspiration och få nya 

intryck. 

Fredrik Härén (2008) har engagerat sig i vad som händer i världen nu när 

människor i de flesta länder får tillgång till all den informationen som finns på 

Internet. Detta menar han gör att alla kan konkurrera med nya uppfinningar. 

Som Fredrik själv skriver: 

‖Den snabbt växande grupp välutbildade människor som kan ta sig 

an kreativa problem och som världen just nu får tillgång till tack vare 

den hastigt ökande andelen högskolestudenter i utvecklingsländer är 

en så kraftig trend att effekten av den är svår att överblicka.”  

 (Härén, s. 26, 2008) 

Efter att ha granskat utvecklingen av skolor och utbildningar, har Härén (2008) 

sett en snabb ökning av människor med utbildningar i bland annat Indien och 

Kina. Under 2008 ökade till exempel antalet MBA-utbildningar i en stad i Indien 

med 30 stycken och antalet högskolestudenter i Kina har på bara fem år 

femdubblats. Vidare menar han att förutsättningar som bara fanns på vissa 

platser i utvecklingsänder nu finns överallt. Härén (2008) anser att entreprenörer 

inte behöver flytta till Silicon Valley, utan de kan nu stanna i deras hemstad där 

de har samma förutsättningar som entreprenörer i I-länder för att lyckas. Detta 

kan även ske på andra platser runt omkring i världen. Härén (2008) menar att 

försprånget hos de utvecklade länderna kommer successivt att minskas och det 

med hjälp av att den kreativa infrastrukturen byggs ut mer och mer i dessa 

länder. 
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Härén menar ytterligare att om människor i västvärlden inte tar till sig att 

kreativiteten växer i utvecklingsländerna, så kan de så småningom komma på 

efterkälken. Han påpekar även att den här förändringen hos utvecklingsländerna 

driver I-länderna till att bli bättre, snabbare och mer kreativa. 

 

Enligt Fredrik får vi inte bra idéer, utan bra idéer måste frestas fram. Två faktorer 

som Härén (2002) framhäver är motivation och inspiration. Enligt honom lockas 

människor till att skriva ner idéer efter att de läst om hur andra gör för att vara 

kreativ samt hur andra har gjort i olika situationer där deras lösningar har visat 

sig vara oerhört kreativa. Det kan ge människor en chock av kreativitet vilket kan 

göra att de genererar massor av idéer. Men Härén (2002) menar vidare att alla 

idéer som uppkommer inte är bra och uppstår det ett problem, bör så många 

förslag till eventuella lösningar av problemet som möjligt skrivas ner. En 

ytterligare metod menar han går ut på att slå ihop flera idéer och se vad 

resultatet blir. Härén (2002) menar att vi också kan pröva att lägga till till synes 

otänkbara beståndsdelar som inte har något med problemet att göra. Till 

exempel, hur kan mångrus användas vid möbeltillverkning?  

Teo Härén (2002) anser att om vill vi ha många idéer så bör vi se till att det finns 

många problem. Han menar att ju fler problem vi upptäcker desto fler idéer finns 

det att lösa. Hjärnan tvingas att arbeta på andra sätt än på det gamla vanliga 

sättet och till slut börjar den tycka att det är logiskt, vilket resulterar i ännu fler 

idéer. Samma princip är det om vi vill få bra idéer så bör vi också komma på 

många idéer, för alla är inte bra. Han menar att Edison hade flera hundra idéer 

och det var endast ett fåtal som blev stora innovationer. Härén (2002) 

För att upptäcka de riktigt bra idéerna så anger Härén (2002) en ytterligare 

metod. Han menar att befintlig kunskap kan ignoreras. Det kan leda till att vi 

finner många bra samt en del mindre bra lösningar på komplicerande problem. 

Vidare anser han att om vi sitter fast med ett problem så kan vi välja att tänka 

annorlunda, precis som Ryan Air gjorde. Flygbolaget tog bort all service när de 

andra bolagen ökade deras, och istället sänkte de priset på biljetterna. 

Härén (2002) ger flera tips som kan hjälpa oss till att bli mer kreativa. Några av 

dessa tips är; 

 Formulera om frågan så att ett barn förstår. 

 Kom på idéer som kan ändra dagens sanningar genom att vända upp och 

ner på det som är sanning idag. 

 Använd fantasin och dröm dig bort. Fråga dig själv om det är möjligt att 

uppnå det du fantiserar om. 

 Avlägsna en av grundstenarna i en affärsidé, precis som tidningen Metro. 

 Leta efter ny inspiration i tidningar du aldrig läst. 

 Använd din befintliga kunskap och applicera den på andra områden.  
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 Variera ditt arbete. Byt de dagliga uppgifterna mot andra eller byt 

arbetskamrater. 

 

Teo var intresserad av att hitta på nya saker och ändra invanda mönster redan 

som barn. Han och hans bror Fredrik brukade till exempel ändra regler i 

sällskapsspel genom att ta bort de regler som redan fanns och tillsätta nya. 

Bröderna lyckades bevara deras entusiasm om förändring och att göra saker 

annorlunda till dess att de började sina yrkesliv. Men innan de började skriva 

böcker och föreläsa om kreativitet så hade de andra arbeten inom 

marknadsföringsbranschen. 

Början på deras gemensamma karriär uppstod efter det att Fredrik kom på idén 

med Interesting.org. Där skulle dem sälja sina egna och andras idéer. År 2000 

började de sälja workshops och föreläsa om hur människor kan få nya idéer och 

hur de kan utveckla dem. Med andra ord handlar deras affärsidé om hur vi kan 

bli mer kreativa. Under deras workshops kom förfrågningar om de hade eget 

material till försäljning. Detta gav idén om att skriva en kreativitetsbok. När de 

ändå skulle skriva en bok om kreativitet, ville de göra en bok som var 

annorlunda än de vanliga böckerna som fanns på marknaden. De uppfann då 

idéboken. Efter bokreleasen kom ytterligare förfrågningar på föreläsningar och 

fler och fler människor fick intresse för bröderna Härén. 

 

Han förklarar att det finns två olika typer av kreativitet. Dels finns den 

konstnärliga, som till exempel musik, konst och författare, och så finns det 

affärskreativitet. Med affärskreativitet menar han att människor gör saker på ett 

annorlunda sätt och/eller att tillföra något nytt på sin arbetsplats. 

Han menar att vi kan förbättra vår kreativitet genom att leta efter nya sätt att 

vara kreativ på och leta efter var man kan vara kreativ. Hur man är kreativ är 

individuellt och därför bör en dag avsättas till att fundera över frågan vad det är 

som hindrar dig att vara kreativ.  

De människor som har svårt att göra nya saker och hitta nya lösningar kan bli 

kreativa med lite hjälp. Vi kan tvinga dem att inse att dynamiken finns där, det 

vill säga att vi tvingar dem till dagliga förändringar. Ett exempel kan vara att ett 

företag inte har fasta parkeringsplatser eller att receptionisten ändrar om en sak i 

receptionen varje dag. Små saker som innebär förändring, vilket får oss att tänka 

till. 

Hur kreativa vi är kan ha med vilken uppfostran vi hade när vi var små. Fick vi 

skäll av föräldrarna när vi sa emot dem eller svarade fel på deras frågor, så 

slutade vi naturligtvis med att ge de svaren. Nästa gång vi fick samma fråga gav 

vi föräldrarna ”rätt” svar. 
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Hur skulle det vara om vi firade våra barn när de kom på nya, annorlunda och 

bättre idéer än deras föräldrar? Det är bättre att uppmuntra barnen till att vara 

kreativ, vilket kan löna sig i framtiden. Om ett barn kommer på en ny idé, ordna 

ett kalas för att fira att barnet tänker annorlunda och kreativt. Vi måste börja 

uppmuntra våra barn mer för att de bättre ska behålla sin kreativitet när de växer 

upp. 

Vill vi bli mer kreativa så bör vi vara på de platser som ger oss flest idéer. De 

platserna är väldigt starka inspirationskällor. Men det är inte bara platser som 

gör oss kreativa, utan även vilka människor vi är tillsammans med. De påverkar 

oss mer än vad vi tror. Nu finns det inga metoder och modeller som passar till 

alla människor, utan olika metoder och modeller bör användas av olika typer av 

personer. 

På frågan om hur kreativitet ansågs vara för fem år sedan och hur den kommer 

att se ut om fem år svarade Teo att för fem år sedan ansågs det finnas kreativa 

branscher, såsom konst och musik. Idag är alla branscher kreativa. Ett exempel 

Teo tar upp är S:t Görans Sjukhus i Stockholm som hela tiden måste komma på 

nya sätt för att rädda människor beroende på situation. Teo tror även att staten 

kommer satsa mycket mer pengar på utbildningar som handlar om kreativitet än 

vad de gör idag. Detta för att värdet på kunskap kommer bli gratis i och med den 

ständigt inkommande informationen till Internet. 

 

 

 Vi behöver inte följa checklistor för att bli kreativ utan i stället gå 

exempelvis dans- och målarkurser eller försöka lösa problem på olika 

sätt. 

 Var inte rädd för att misslyckas med din idé, för ju fler misslyckanden vi 

gör desto närmare lösningen kommer vi. 

 Alla yrken är kreativa, för förbättringar kan ske överallt. 

 Var beredd på att få kämpa för din idé. Det finns många människor som 

är emot förändringar och dessa bör motarbetas. 

 Skriv ner dina idéer och lösningar på problem. 

 Byt miljö för att få nya insikter. Ett miljöombyte gör att nya tankar 

uppkommer. 

 Har du brist på kreativitet, läs om hur andra har varit kreativ vid 

problemlösning. Det kan ge motivation och inspiration och öka 

kreativiteten. 

 Para ihop flera idéer och se vad utgången blir. Detta kan ge nya lösningar 

på ett problem. 

 Försök lösa ett problem med otänkbara beståndsdelar, exempelvis att 

tillsätta mångrus vid möbeltillverkning och fundera på vilket resultat det 

kan bli. 
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 Vill du ha många idéer så bör du se till att det finns många problem. 

 Försök att ignorera befintlig kunskap. Detta kan leda till en riktigt bra idé. 

Titta hur Ryan Air har gjort. 

 Fantisera och försök ändra på dagens sanningar. Läs tidningar du inte läst 

förr och pröva använda din kunskap på andra områden. 

 Uppmuntra ungas kreativitet. Det finns flera lösningar på ett problem. 

 Hitta de platser där du får mest idéer, för de platserna är starka 

inspirationskällor. 
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Bloggarnas syn på kreativitet går isär. Ena sidan av bloggare, som Pick the Brain 

(2007), definierar kreativitet som processen att omorganisera saker och idéer man 

har. Medan den andra sidan av bloggare definierar kreativitet som ”processen att 

genera någonting nytt som har värde‖ (Personal Growth & Self Awareness, 2008). Men 

de är rörande överens om att kreativitet inte är en egenskap som man antingen 

har eller inte har, utan det är en process som kan läras och tränas upp. 

Kreativiteten sträcker sig även bortom konstnärsgränser, den är inte bara 

förbehållen visa kreativa människor och yrken. 

Bloggaren bakom The Daily Mind (2008a) tar hjälp av Dictionary.com för att 

definiera kreativitet innan han går in djupare på olika delar av definitionen. 

‖Kreativitet är förmågan att överskrida traditionella idéer, regler, 

mönster, relationer, eller liknande, och att skapa meningsfulla nya 

idéer, former, metoder, tolkningar etc., originalitet, progressivitet eller 

fantasi.‖ (Dictionary.com citerad från The Daily Mind).  

Han börjar med att titta på att man kan överskrida traditioner. Eftersom vi 

människor är vanedjur, tenderar vi att köra fast i gamla hjulspår på arbetsplatsen 

och för att bli kreativa måste vi övervinna traditionen. Sedan går han över till att 

titta på definitionen att kreativitet är meningsfulla nya idéer. Enligt honom 

innebär kreativitet att dels vara annorlunda och dels att det bör vara 

innebördsrikt. En idé är en tvättmaskin som skalar din banan. Den är annorlunda 

men inte så meningsfull, men kan däremot väcka andra kreativa tankar. Han 

menar vidare att människor som är kreativa påverkar andra människors liv.  

Det tredje delen som TheDailyMind (2008a) tittar på är tolkningar. Med detta vill 

han säga att för att vara kreativ handlar det inte om att tänka nyskapande, utan 

att den största delen av det kreativa arbetet består av att se på dagliga företeelser 

i andra perspektiv. Detta illustrerar han med följande citat: 

―Thus the task is not to see what no one yet has seen, but to think 

what no one yet has thought about that which everybody sees.‖ 

(Schopenhauer citerad från TheDailyMind, 2008a) 

Scott Berkun (2007) framför samma tanke i sin essä om kreativitet. Berkun börjar 

med uppmaningen att vi ska döda kreativitetsromansen, det vill säga hur vi 

tenderar att se på kreativitet. Han menar att alla berättelser om kreativitet är 

felaktiga och är gjorda för allmänheten istället för de uppfinningsrika 

personerna. Han avslutar med att definiera kreativitet som en kombination av 

andra befintliga idéer. Han använder matlagning som analogi för kreativitet. I 

matlagning blandar en kock samman olika ingredienser till en ny anrättning. 

Samma sak kan sägas om kreativitet (Berkun 2007). 
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Det första steget mot kreativitet bör börja på individnivå. Marc på 

Marcandangel.com (2008) säger att kreativitet inte är endast för konstnärer och 

lyriker utan att alla människor har möjlighet att utveckla sin kreativitet. Med 

kreativitet menar Marc att alla människor kan vara innovativa och hitta nya sätt 

att göra saker på, samt att kreativitet är ett tänkesätt. Detta tänkesätt består i att 

närma sig olika problem och faktorer på nya sätt. 

Enligt Sir Ken Robinson (2006) har vi i grundskolan utbildats till att inte tänka 

kreativt, men han menar att vi bör tillåta oss att inse att vi är kreativa varelser. 

David Bohl, från Pick the Brain (2008), utvecklar Sir Robinsons uttalande och 

menar att människor som studerar tar lärdom av andra som också studerar, viket 

leder till att alla studenter lär sig samma saker och på samma sätt. Bohl påpekar 

även att vi inte har haft någon kreativ miljö för vårt utlopp av kreativitet. Det vill 

säga att du har ett ställe där du har fritt utlopp för din kreativitet utan att bli 

kritiserad av någon.  

Här var det tänkt att bilden, som återfinns på länken nedan, skulle vara men på 

grund av upphovsrätten kan vi endast ge er länken: 

http://www.wetherobots.com/2007/10/19/wrong/ 

Bilden We The Robots 

Ett exempel som Bohl (2008) tar upp är från när han gick i 7 klass. En klasskamrat 

använde rosa färg på himlen under en bildlektion, men bildläraren envisades 

med att himlen är blå! Enligt Bohl är en målning en konstnärs interpretation av 

världen och inte hur verkligenheten är. 

Enligt Marc (2008) finns det tre grundläggande egenskaper för kreativitet:  

Medvetenhet - Att ha kunskap, om det problem som du försöker lösa, är 

nödvändigt. Du behöver inte bli professor i ämnet utan det räcker med 

grundläggande kunskaper i ämnet. 

Självförtroende - Att vara kreativ innebär att ta stora risker, men kreativiteten 

kan hämmas av att man inte vill bli förlöjligad om man misslyckas. Marc visar på 

vikten av att bygga upp sitt självförtroende. Ett bra självförtroende gör dig mer 

villig att acceptera risker och vågar satsa på din idé samt att blockera de 

stressfaktorer som kan tillkomma. 

Entusiasm - Detta är enligt Marc avgörande för kreativitet eftersom den endast 

blomstrar då du har passion för vad du gör. Utan entusiasm är det nästan 

omöjligt att skapa och hitta nya lösningar. Det här tar även TheDailyMind.com 

(2008) upp där de säger att du måste älska det du gör, eftersom de människor 

som ansetts vara kreativa förr i tiden hade en kärlek till deras yrken. Exempelvis 

älskade DaVinci att måla och att uppfinna nya maskiner. 
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Luciano Passuello från Litemind.com (2008) tar upp Michalkos (2006) 

SCAMPER-metod. Metoden är en checklista med olika frågor och förslag som 

sporrar till kreativitet. SCAMPER är en akronym som står för frågor som knyter 

an till följande: 

S – substitut: byt ut delar mot något helt annat och se vad som händer. 

C – kombinera: kombinera två eller flera delar av ditt problem. 

A – anpassa: vilka processdelar kan anpassas så att problemet blir löst. 

M – modifiera: förvränga produkten/processen på ett ovanligt sätt. 

P – andra ändamål: Kan den nuvarande lösningen användas i andra syften? 

E – eliminera: Vad händer om du eliminerar olika delar i en produkt? 

R – omarbeta: Vad skulle du göra om en del av processen görs baklänges? 

Marelisa Fabrega från Abundance-blog (2008e) tar upp Idea Box Technique. 

Denna teknik återfinns i Michalkos (2006) bok Thinkertoys. Tekniken är ett sätt 

att kombinera olika parametrar av en utmaning till nya idéer. Parametrar kan 

vara kännetecken, faktorer, variabler eller aspekter. Du väljer antalet och typ av 

parametrar för din utmaning. Det viktigaste är att framställa premisser och 

därefter lista olika varianter för varje villkor. 

Fabrega (2008) tar även upp Tvärtom-metoden. Det är en teknik där du anger 

motsatsen till lösningen du är ute efter. Till exempel: hur kan våra möten bli 

maximalt ineffektiva? Sedan antecknas allt som kommer fram. Därefter tas alla 

negativa tankar och vänds till positiva tankar. Det är dessa som blir lösningen på 

problemet. Denna metod kombinerar den välkända Brainstormingsmetoden med 

tekniken för att ändra perspektiv. 

Tina Su (2008) från Think Simple Now anger en metod över hur du kan 

övervinna din skrivblockering. Dessa åtta steg ingår i hennes metod: 

1. Medveten om att dina inre tankar kan komma att störa dig i processen. 

När de väl stör dig bör du erkänna att de finns och säga tack och bara gå 

vidare utan att bry sig om vad tankarna säger. 

2. Ämnesval  

Ditt val av ämne bör ligga nära din passion. 

3. Brainstorm och infånga idéerna. 

Spendera 5 – 10 minuter med att brainstorma kring allt du kan tala om 

utifrån ditt valda ämne. Döm inte tankarna och idéerna som du kommer 

upp med utan anteckna ner allt utan att redigera. 

4. Grovsortera dina idéer. 

Se om du kan sortera in dina idéer från steg 3 in i kategorier som enligt 

dig passar tillsammans. 

5. Skippa skrivblockeringen. 

Hennes tips är bland annat att man ska börja med att skriva det första 

stycket utan att bry sig om att få till det bra. Det viktiga i detta steg är att 
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skriva utan att tänka på hur meningarna blir och få ner dina idéer i 

paragrafform oavsett hur resultat kan komma att bli. 

6. ”Följ ditt flow”. 

För Tina Su tenderar det att skrivblockeringen släpper efter steg 5 och hon 

hamnar oftast i ”flow” och därför fortsätter hon bara att skriva färdigt det 

påbörjade utkastet. 

7. Använd en klotterbok. 

När du kommer på bättre sätt att formulera dina stycken, ta den gamla 

paragrafen och lägg in det i en separat dokument, till exempel en som kan 

heta ”bra idéer”. För du vet inte när du kan ha användning av dem igen. 

8. Förbättringsstegen. 

I det sista steget i modellen ska du gå igenom hela det slutfärdiga utkastet 

och se hur du kan förbättra det du har skrivit.  

Fabrega (2008e) och O Leary (2007) anger en annan teknik; 

Rollstormning – det handlar om att använda sig av en annan identitet och 

fråga sig själv hur den personen skulle ha gjort för att lösa ett visst problem. 

Vi kan använda identiteter från verkliga människor och om vi vill få helt 

galna idéer kan vi gå in i en roll som en superhjälte, exempelvis 

Spindelmannen. Vi kan även fråga oss vad skulle Jesus göra i den här 

situationen? 

Darren Rowse (2007a) går igenom fem metoder för att utveckla sin 

idégenereringsförmåga. 

Evolution  handlar om att bygga sina idéer på andra befintliga idéer. Detta 

är ett av de vanligaste sätten att skapa idéer på. 

Reapplikation  handlar om att titta på något gammalt med nya ögon och fråga 

sig vad som kan förbättras. 

Förening  Detta är en av Rowse favoritsätt att vara kreativ på, han gillar 

utmaningarna och möjligheterna som det kan medföra när man 

kombinerar två eller flera idéer till en ny idé. 

Revolution  är enligt Rowse när man frågar sig hur samma resultat uppnås 

fast med andra tillvägagångssätt än vad konkurrenterna gör?  

Ändra riktning Detta sätt går ut på att byta fokus på idén och fråga sig:  

Hur skulle vi utföra en uppgift om den gjordes från allra första 

början?  

TheDailyMind (2008b) använder Homer Simpson för att visa på hur vi kan 

generera mer idéer på arbetet. En sak som Homer är bra på och som vi bör 

eftersträva, är att koppla av oftare eftersom stress leder till mindre kreativa 

insikter. Som Richard Saunders säger; 
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"Braincells create ideas. Stress kills brain cells. Stress is not a good idea." 

(Citerad från http://quotationsbook.com/quote/20161/) 

För att bli ytterligare kreativ, är det en bra idé att ibland byta perspektiv. Utan 

perspektivbyte ser vi inte det nya utan bara det gamla som vi redan har vetskap 

om. Som nedan citat visar; 

―What we see depends mainly on what we look for.‖ - John Lubbock 
(Citerad från TheDaliyMind, 2008b) 

Detta är vad Fabrega (2008h) menar när hon säger att vi ska tänka utanför boxen. 

Några sätt du kan tänka utanför boxen, enligt TheDailyMind (2008b) är med 

hjälp av att:  

Titta på andra områden för att få inspiration genom att till exempel titta på vad 

andra branscher gör, än den du är verksam i. Byta miljö för att bli mer spontan 

och förändringsbenägen. Det kan vara så enkelt som att byta plats på skrivbordet 

i kontoret eller att gå på bio för att slippa tänka på arbetet. Brainstorma med 

andra. Två kloka huvuden kan vara bättre än ett. 

TheDailyMind menar vidare att inget gott kommer från ett begränsat sinne. 

Kreativitet uppkommer lättare genom att du gör saker du tycker om. Älskar du 

inte det du gör, så kommer du att leta efter andra saker att göra. Det gäller att 

testa vad som fungerar för dig och sedan tillämpa det i din kreativitet. 

Ali Hale (2008) på Dumb Little Man ger tips på hur man kan ”chockstarta” sin 

kreativitet. Precis som TheDailyMind och Darren Rowse (se ovan) går hon in på 

att du ska pröva nya saker genom att läsa nya tidningar du inte har läst förr, 

tänka i nya banor, samt att prata med personer du inte känner för att få nya 

intryck och perspektiv. Dessutom säger hon att det bästa sättet för att chockstarta 

din kreativitet är att dagdrömma. Med det menar hon att du inte ska pusha dig 

för att komma på idéer, utan bara låta dina tankar vandra och under tiden ställa 

dig frågor som: Vad skulle hända om…?  

Fabrega (2008g) använder sig av en kreativitetskortlek som hon delar med sig av 

på bloggen. Det är en metod som är avsedd att underlätta idégenerering. Hon 

fick inspiration till kreativitetskortleken från von Oech’s Creative Whack Pack. 

Kortleken underlättar idégenereringen tack vare att varje kortlek består av en 

kreativitetsmetod. När du behöver hjälp med att idégenerera kan du blanda din 

kortlek och sedan tar du ett kort och följer instruktionen på det. Här följer två 

exempel på kort (från Fabrega 2008g): 

 Fråga många frågor. Ständigt fråga: ―Vad om . . .‖; ―Varför inte . . .‖;  

―Hur kan detta göras annorlunda?‖; ―Hur kan detta förbättras?‖;  

―Vilka alternativ finns det?‖; ―Är det något som undgår mig?‖ . . . 

 Kombinera. Kombinera idéer på unika sätt; Leta efter sambanden mellan olika 

saker, gör användbara associationer mellan idéerna, titta med nya ögon på det du 
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tar för givet. Ett exempel är tv plus musik, vilket ger MTV.  

 

―Creativity is the ability to see relationships where none existed.‖ 

— Thomas Disch  

(Citerad från Fabrega, 2008g) 

Sedan nämner hon även den mest förekommande metoden, enligt henne; 

Introducering av slumpfaktorer. Metoden börjar med att tydligt definiera 

problemet och därefter introduceras en slumpfaktor. Några sådana faktorer kan 

vara: 

- Slumpord. Ett ord väljs slumpmässigt ut och används för att associera 

fritt kring.   

- Slumpbilder. Den här metoden liknar ovanstående metod. Men istället 

för ord så används bilder. 

 

 

 Kreativitet handlar om att göra nya tolkningar, skapa nya regler och 

mönster samt överträda sedvanliga idéer. 

 Kreativitet kan läras och tränas upp och finns i alla människor och yrken. 

 Kreativa människor inspirerar andra människor. 

 Kreativitet handlar om att kombinera idéer. 

 Kreativitet kan ses som ett tankesätt, det vill säga att vi närmar oss 

problem med nya tankar och tillvägagångssätt. 

 Ge människor fritt rum för deras kreativitet utan att kritisera dem. 

 Se till att du har kunskap om problemet du vill lösa. Var beredd på att 

misslyckas och se till att du har entusiasm kring problemet. 

 Pröva Scamper-metoden vilken sporrar dig till kreativitet. 

 När du söker efter en lösning till ett problem, ange motsatsen till 

lösningen du vill ha och därefter ändra de negativa delarna till positiva. 

 Använd en klotterbok och skriv ner alla idéer. 

 Vid problemlösning kan du byta roll, det vill säga att tänka på hur 

exempelvis spindelmannen skulle lösa ett problem. 

 Undvik stress då det hämmar kreativiteten. 

 Tänk utanför boxen. 

 Brainstorming med andra människor är bra då flera idéer och perspektiv 

uppstår. 

 Medan du dagdrömmer kan du ställa frågor kring drömmen. Exempelvis, 

vad skulle hända om…? 

 Ställ många frågor. 

 Välj ut slumpartade ord eller bilder och associera fritt kring dem för nya 

idéer. 
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Enligt Ericsson (2001) och Björnsson (2007) uppfattas kreativitet som något 

mystiskt, det vill säga att människor inte kan förklara vad som menas med 

kreativitet eller varför vissa är mer kreativa än andra. Men Björnsson menar att 

alla människor kan vara kreativa. Vidare anser han att den globala konkurrensen 

tvingar människor att bli mer kreativa. Härén (2008) menar att konkurrensen 

ökar kraftigt i hela världen på grund av att fler människor utbildar sig och att 

nästan alla länder har tillgång till Internet. Detta menar han ökar konkurrensen 

och behovet av kreativitet. 

Ekman (2006) och Harrington et al. (1998) anser att kreativitet innebär att 

kombinera redan välkända fakta på nya sätt. Även bröderna Härén beskriver 

kreativitet där innebörden är detsamma, men med annan formulering. Enligt 

bloggaren på The Daily Mind (2008a) handlar kreativitet om att dels se på 

dagliga saker med nya ögon och dels att det skall resultera i ett värdeskapande 

för människor. Berkun (2007) anser att kreativitet kan likna matlagning, det vill 

säga en hopslagning av olika ingredienser. Med det menar han att kreativitet 

handlar om att kombinera olika idéer till en ny, unik idé. 

Michanek och Breiler (2004) menar att alla människor föds kreativa, men de flesta 

människor förlorar den förmågan på grund av att de inte tränar upp den. 

Harrington et al. (1998) menar att de personer som bevarar den kreativa 

förmågan dagligen letar efter nya och intresseväckande idéer, de är frågvisa samt 

att de dokumenterar saker som de inspireras av. I intervjun med Teo Härén säger 

han att kreativitet kan förbättras genom att avsätta en dag till att fundera på hur 

du kan bli mer kreativ och på vilken plats du är mest kreativ på. Han menar 

vidare att kreativiteten kan utvecklas med hjälp av dagliga omväxlingar, som till 

exempel miljöombyte. Bröderna Härén (2003) anser att om vi vill maximera vår 

kreativa potential, bör vi genomföra olika kreativa metoder såsom 

problemlösning och idégenerering. Bloggarna Marc (2008) och Berkun (2007) 

menar även de att kreativitet är en egenskap som kan läras och tränas upp, men 

att vi har blivit bildade i skolan att ge ”rätt svar” istället för att komma på 

annorlunda och kreativa svar. Vidare anser de att alla människor har potential 

till att öva upp och använda kreativiteten.  

Dundon (2002) och Kraft (2005) anger olika sätt människor kan utveckla 

kreativiteten på. Exempelvis genom att göra något nytt varje vecka samt att 

utföra enkla metoder. En metod innebär att riva associationshinder, viket även 

Johanson (2004) påpekar och handlar om att experimentera och leka samt 

använda befintliga kunskaper på nya områden. Härén (2004) menar att dessa 

metoder kan utföras inom alla områden då alla kan förändras och förbättras. Teo 

Härén anser att dagliga förändringar kan bidra till utveckling av kreativiteten. 
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Marc (2008) menar att kreativitet består av tre egenskaper. Dessa handlar om att 

inneha grundläggande kunskaper inom området du vill förbättra, att utveckla ett 

bra självförtroende för att kunna misslyckas samt att inneha passion för det du 

gör. 

Tabellen här nedan visar en sammanfattning av vad teoretikerna, Härénbröderna 

och bloggarna anser att kreativitet är. Tabellen avläses från vänster till höger för 

att visa likheter och olikheter. 

                Teori         Härénbröderna                   Bloggar             

Kreativitet handlar om att 
hitta nya lösningar till 
problem och använda 
fantasin istället för den 
vanliga kompetensen. 

Vi behöver inte följa 
checklistor för att bli kreativ 
utan i stället gå exempelvis 
dans- och målarkurser eller 
försöka lösa problem på 
olika sätt. 

Kreativitet handlar om att 
göra nya tolkningar, skapa 
nya regler och mönster 
samt överträda sedvanliga 
idéer. 

Alla människor är kreativa, 
men det är inte alla som 
tränar upp den. 

Alla yrken är kreativa, för 
förbättringar kan ske 
överallt. 

Kreativitet kan läras och 
tränas upp och finns i alla 
människor och yrken. 

En kreativ människa vågar 
utmana auktoritet och är 
nyfikna för nya och 
intressanta idéer. 

Var beredd på att få kämpa 
för din idé. Det finns många 
människor som är emot 
förändringar och dessa bör 
motarbetas. 

 

Kreativa människor sparar 
idéer som inspirerar dem. 
 

 Kreativa människor 
inspirerar andra människor. 

Kreativitet handlar också 
om att våga pröva nya 
saker och att våga 
misslyckas. Dessa 
misslyckanden kan leda till 
ny kunskap som i sin tur 
leder till nya idéer. 

Var inte rädd för att 
misslyckas med din idé, för 
ju fler misslyckanden vi gör 
desto närmare lösningen 
kommer vi. 

Kreativitet kan ses som ett 
tankesätt, det vill säga att vi 
närmar oss problem med 
nya tankar och 
tillvägagångssätt. 

 

 

Enligt Harrington et al. (1998), Michalko (2006) och Dundon (2002) finns det olika 

tekniker och metoder att använda för att komma igång med kreativiteten. von 

Oech (1998) och Razeghi (2008) visar att vi kan vara kreativa genom att leta efter 

idéer på annorlunda ställen och bryta invanda mönster och regler. Det medför att 

hjärnan får jobba lite extra och tankeverksamheten går igång. De menar att om vi 

håller igång hjärnan så blir vi mer mottagbara när ny information strömmar in. 

Vårt undermedvetna fortsätter att fundera på ett problem när vi sover eller gör 

andra saker. Det är en del av Wallas & Smiths modell som de kallar för 

inkubation, och modellen används flitigt av många författare och bloggare som 

en del av deras idégenereringsprocess. 

Både Teo och Fredrik Härén (2002) anser att modeller och metoder inte är de 

bästa hjälpalternativen när vi vill bli mer kreativa. Istället handlar det helt enkelt 
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om att göra nya saker och/eller att göra saker på nya sätt. Bröderna Härén (2002) 

och Razeghi (2008) anser att det kan vara mindre saker som att möblera om ett 

rum, eller lite större händelser som till exempel hoppa bungyjump om man inte 

gjort det förut, eller lära sig ett nytt språk, eller arbeta på olika platser med andra 

människor. Små förändringar dagligen eller större förändringar någon gång då 

och då, hjälper oss att bli mer kreativa. Vid förändringar börjar vi tänka mycket 

mera och börjar se kopplingar i och från olika delar. 

Vid idégenerering och problemlösning så bör vi använda oss av kvantitet istället 

för kvalitet. Med det menar bröderna Härén (2002) att ju fler idéer vi får, desto 

större är chansen att vi kommer över en riktigt bra idé. Samma princip gäller vid 

problemlösning. Ju fler alternativa lösningar vi hittar till ett problem, oavsett om 

de är bra eller dåliga lösningar, så är chansen större att problemet kan bli löst på 

ett bättre sätt än om vi enbart skulle komma på några enstaka lösningar. 

Michalko (2006) menar att vi bör försöka få idéer varje dag i vår dagliga 

verksamhet för att öka chansen att få bra idéer. Vidare menar The Daily Mind 

(2008) att vi bör koppla av oftare, då avkoppling leder till fler insikter än vad 

stress kan göra. 

Fabrega (2008e) och O Leary (2007) använder sig av rollstormning. Metoden 

anses underlätta byte av fokus för användarna när nya idéer ska tas fram och när 

användarna har fastnat i idégenereringsprocessen. Wallas och Smith (1926) anger 

en process som visar hur kreativa insikter kan uppnås. De menar att om vi följer 

den processen kan vi lättare generera idéer (wikipedia, 2008). 

Bloggarna nämner att det bästa sättet för att bli kreativ på, är att skriva ner de 

idéer man får i en anteckningsbok. Det frigör tankegångarna och gör att 

eventuella kopplingar kan ske i det undermedvetna. Detta resonerar också 

Fabrega (2008b) och Berkun (2007). Harrington et al. (1998) menar att när vi 

skriver ner idéer frigörs tankarna från dessa idéer, vilket gör att kreativiteten 

gynnas. Även Härén (2003) anser att alla lösningar till ett problem bör skrivas 

ner. Detta för att hitta en passande lösning till problemet. 

Nedan visas en tabell där de kreativa metoderna från teorin och empirin har 

sammanställts. Tabellen avläses från vänster till höger för att visa likheter och 

olikheter. 

                Teori           Härenbröderna                   Bloggar 

Umgås med andra kreativa 
människor 
 

Uppmuntra ungas 
kreativitet. Det finns flera 
lösningar på ett problem. 

Ge människor fritt rum för 
deras kreativitet utan att 
kritisera dem. 

Att ha viss kunskap inom 
problemområdet kan vara 
bra men med för mycket 
kunskap kan kreativiteten 
förhindras. 

Försök att ignorera befintlig 
kunskap. Detta kan leda till 
en riktigt bra idé. Titta hur 
Ryan Air har gjort. 

Se till att du har kunskap 
om problemet du vill lösa. 
Var beredd på att 
misslyckas och se till att du 
har entusiasm kring 
problemet. 

Leta efter skärningspunkter Para ihop flera idéer och se Pröva Scamper-metoden, 
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för att lösa ett problem eller 
för att hitta på en ny idé.  

vad utgången blir. Detta 
kan ge nya lösningar på ett 
problem. 

vilken sporrar dig till 
kreativitet. 

Gör saker du inte har gjort 
förut. Exempelvis kan du 
tänka som ett barn vid 
problemlösning. Detta kan 
leda till ny inspiration och 
nya idéer. 

Försök lösa ett problem 
med otänkbara 
beståndsdelar, exempelvis 
att tillsätta mångrus vid 
möbeltillverkning och 
fundera på vilket resultat 
det kan bli. 

När du söker efter en 
lösning till ett problem, 
ange motsatsen till 
lösningen du vill ha och 
därefter ändra de negativa 
delarna till positiva. 

Anteckna alla idéer i en bok 
eller ett block, för att sedan 
eventuellt para ihop dem 
med varandra. Det spelar 
ingen roll hur bra eller dålig 
idén är utan allt bör skrivas 
ner. 

Skriv ner dina idéer och 
lösningar på problem. 

Använd en klotterbok och 
skriv ner alla idéer. 

Ta intryck av nya kulturer 
och se olika situationer från 
deras synvinkel. 
 

Har du brist på kreativitet, 
läs om hur andra har varit 
kreativ vid problemlösning. 
Det kan ge motivation och 
inspiration och öka 
kreativiteten. 

Vid problemlösning kan du 
byta roll, det vill säga att 
tänka på hur exempelvis 
spindelmannen skulle lösa 
ett problem. 

Avsätt tid till att slappna av 
och låt det undermedvetna 
arbeta med problemet. 
Lösningen kan komma efter 
det att vårt undermedvetna 
har arbetat igenom 
informationen och gjort det 
medvetet. 

Byt miljö för att få nya 
insikter. Ett miljöombyte 
gör att nya tankar 
uppkommer. 
Hitta de platser där du får 
mest idéer, för de platserna 
är starka inspirationskällor. 

Undvik stress då det 
hämmar kreativiteten. 

Utmana normer och tänk 
utanför boxen. Vill vi lösa 
ett problem så kan det 
krävas att tänka både 
innanför och utanför boxen.  

Fantisera och försök ändra 
på dagens sanningar. Läs 
tidningar du inte läst förr 
och pröva använda din 
kunskap på andra områden. 

Tänk utanför boxen. 

Försök att låsa upp de 
mentala lås som du har. 
Detta kan medföra nya 
idéer och nya lösningar på 
problem. 

Vill du ha många idéer så 
bör du se till att det finns 
många problem. 

Brainstorming med andra 
människor är bra då flera 
idéer och perspektiv 
uppstår. 

Identifiera ett problem och 
vänd och vrid på det i nya 
perspektiv eller dela in 
problemet i mindre 
problem och försök sedan 
att lösa dem. 

 Välj ut slumpartade ord 
eller bilder och associera 
fritt kring dem för att få nya 
idéer. Kreativitet handlar 
om att kombinera idéer. 

Våga ta risker  Ställ många frågor. 

 

 

Kreativitet handlar om att utsätta sig för nya saker och att se på dessa saker med 

nya perspektiv och det finns många sätt att locka fram kreativiteten på. Detta kan 

utföras genom idémetoder, men det grundläggande är att man börjar avsätta tid 
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för att generera idéer. På detta vis kan du lära dig att ”sätta på” inspirationen 

eller kreativiteten som en kran med vatten. Genom att ta sig tid för att träna sin 

kreativa förmåga regelbundet, kan det resultera i att idégenereringsförmågan 

förbättras. Kärnan till att bli mer kreativ handlar enligt författarna om att göra 

nya, okända saker och/eller att göra kända saker fast på ett helt nytt sätt. Det 

handlar också om att ta sig i kragen och sätta igång med det. 

En bra och rolig metod för idégenerering är enligt författarna rollstormning, då 

det är väldigt underhållande att gå in i sin idols roll. Denna metod kan medföra 

såväl skickliga som galna idéer och kan skapa nya möjligheter till att lösa 

problem. 

De två redskapen som har använts och som omnämnts flitigt är penna och 

papper. Detta är, enligt författarna, vad bröderna Härén och deras idéböcker 

bygger sin idé på. Idéer uppkommer när vi minst förväntar oss och då är det bra 

att anteckna dem, för vi vet aldrig vilka idéer som kan användas idag eller i 

framtiden. Dessutom kan vi anteckna var vi får idéerna för att hitta vår kreativa 

miljö, det vill säga där vi är som mest kreativ. Detta menar Teo Härén är viktigt 

för att kunna öka kreativiteten. 

Författarna anser att resonemanget bland böcker, bloggar och bröderna Härén 

handlar om Wallas & Smiths modell där de flesta bloggare och författare gör sina 

egna tolkningar och kommentarer kring vad som fungerar eller inte fungerar 

inom kreativitet. Vidare bör du testa dig fram och se vilka idémetoder som 

passar dig bäst, för alla metoder passar inte gemene man eller kvinna. Sätt igång 

med att utveckla din kreativitet. Våga lyckas och var inte rädd för att misslyckas! 
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Intervjufrågor till Teo Härén 

 Hur kommer det sig att du började intressera dig för kreativitet? 

 Hur länge har du föreläst om kreativitet? 

 Vad är kreativitet för dig? 

 Var kom idén till Idéboken från? 

 Hur kan vi förbättra vår kreativitet? 

 Vilken roll spelar motivationen in? 

 Hur får vi gamla bakåtsträvare att släppa deras filosofi att "göra som 

man alltid gjort" till att bli mer kreativa?  

 I vilken utsträckning påverkas kreativitet av miljöer? 

 I Härarbeta skriver manar du läsaren att fråga sig själv hur en 

människa får sina bästa idéer. Vad tycker du? 

 Häréns sammanfattning av de olika kreativitetsmodellerna: 

o Samla fakta och information 

o Formulera problemet (Bra idé att göra det på flera olika sätt 

där varje omskrivning ger möjlighet till nya idéer och 

lösningar) 

o Glöm bort problemet (Du behöver tid och inspiration) 

o Inspireras - Slappna av - Gör någonting annat 

o Låt idéerna komma 

 Vad är bra respektive dåligt med kreativitetsmodeller? 

 Hur såg man på kreativitet för fem år sedan och hur tror du att man 

kommer att se på den i framtiden om fem år? 


