
Vår övertygelse är att associationer 
mellan människor förändrar och 

utvecklar världen.



”Allt stort som skedde i världen skedde först
 i någon människas fantasi.”

Astrid Lindgren  1907 - 2002



Här kommer ett antal olika verktyg som ökar din och dina medarbetares kreativa nivå. Det viktigaste när du 
ska arbeta med en grupp är att du går igenom kreativitetsreglerna. Även om det är en grupp som du jobbat 
med vid ett flertal tillfällen är det viktigt att du påminner om vilka regler som gäller. Du måste också ha en 
liten kreativ övning varje gång för att värma upp. Det är viktigt att hålla ett högt tempo i kreativitetsproces-
sen, stressa på guppen ordentligt. Vi är ute efter det spontana och människor har en förmåga att censurera 
sig själva om de får för mycket betänketid. Vi är på jakt efter varje människas underbara upplevelsevärld och 
vill inte missa någon. Kom ihåg att strö beröm över varje enskild idélämnare. Beröm och synlighet är bräns-
let i en idéproduktion. Övningarna har som mål att få gruppen att ge sig hän, att släppa alla begräns¬ningar, 
att bekräfta varandra och förstå vikten av att fråga varandra. Ett sätt att skapa omväxling när du kör en 
”liten” kreativ övning innan ni sätter igång är att variera det som vi ska spåna runt: En tegelsten, ett gem, 
en penna, en skruv, en spik, en planka, en ölburk …

Vi önskar dig en underbar kreativ resa! Hör gärna av dig om du har frågor. 

Hej bästa nyfikna
människa!

Förslag på prylar
Modellera

Tejp
Limstift

Lim saxar
Skyddspapper
Blädderblock

Piprensare
Flirtkulor

Papper i olika storlekar

till workshops
Glitter
Paljetter
Pärlor
Penslar
Akrylfärger
Tuschpennor
Postit lappar
En låda med blandade prylar
Sinneslåda



Tegelsten
Första gången du kör denna övning ber du deltagarna att enskilt skriva ner så många saker de kan komma 
på som man kan använda tegelstenen till. Bygga ett hus, pennställ och så vidare… När du ser att alla börjar 
bli klara ber du alla att räkna ihop hur många idéer de kommit på. Skriv upp antalet varje person hittat på 
(på tavlan). Här har vi fått som mest 28 idéer. Det är viktigt att du förklarar att inget är rätt eller fel, det 
är bara så att vi människor får olika många idéer, men eftersom vi i den kreativa processen söker efter det 
unika så behöver vi mycket att välja på.

Efter att var och en gjort övningen enskilt så gör du om samma övning med hela gruppen. Skriv upp 
för¬slagen på tavlan. Det är väldigt viktigt att du skriver upp allt som alla säger. Om man missar någon så 
törs inte den personen säga något mer. Fråga ofta om du missat något som någon sagt, på så vis undviker 
du att någon känner sig bortglömd. Om det börjar bli tyst i gruppen behöver du bara säga något galet så är 
det igång igen. Det kan vara …kasta på någon … använda som huvudkudde … ge bort i present … När 
man har gjort ”seriösa” tester av den här övningen så har det visat att det bör bli slut på idéer tre gånger, 
det ska med andra ord bli ”tyst” i gruppen tre gånger. Varje gång det lugnar ner sig utmanar du gruppen 
med något förbjudet eller galet så sätter associationerna igång igen. Testerna har visat att om det blir tyst 
tre gånger så har man tömt ut det mesta som finns runt ett ämne.

Två gånger två minuter. Varje deltagare får välja två bitar modellera. Därefter ska de blunda, och börja 
skapa. Med den första biten skapar de en figur som symboliserar dem själva. Med den andra biten ska de 
skapa en figur som symboliserar deras arbetsplats/organisation/företag/avdelning. Det är viktigt att var 
och en får berätta vad de gjort och hur det tänkt. Berättelsen är viktigare än skulpturen!

Modellera

”Man kan förstå mer om en person efter en timmes lek,
än efter ett års konverserande”

Platon



Slumpgenerator
Slumpgeneratorn är ytterligare en effektiv uppvärmningsövning. Du kommer överens med gruppen vilken 
produkt, person eller tjänst som ni ska jobba runt: en mobiltelefon, en näringslivstjänsteman, en entrepre-
nör, ett kommunalråd, en dalahäst, en kurbits osv. Dela in gruppen i mindre grupper om ca 3 deltagare. 
Tryck i slumpordsgeneratorn fram ett ord till varje grupp. Förklara för grupperna att de nu jobbar på ert 
företags forsknings- och utvecklingsavdelning, och ska kombinera sitt slumpvis utvalda ord med det ord 
ni tillsammans valt i övningens inledning. Alla grupper ska skapa minst 10 nya tjänster eller produkter på 
5 mi¬nuter. OBS!! viktigt med den begränsade tiden. Därefter får alla grupper presentera sina idéer. Om 
tid och/eller behov finns låter du grupperna välja ut en av idéerna som de får vidareutveckla till t.ex. en 
realitysåpa, ett nytt designmärke eller ett nytt parti, valet är ditt, utifrån hur gruppen känns.

Fråga gruppen vilka ord de tänker på när du säger ordet: KÄRLEK. Skriv upp orden de säger på 
white¬board/blädderblock. Tempot är viktigt även här men du måste driva dem lite längre här så att ni får 
med många ord. När detta är klart ber du dem att skriva ett kärleksbrev till någon som de tycker mycket 
om, men de får INTE använda något av orden som står på tavlan. När det är klart ber du alla läsa upp sina 
kärleksbrev. (det kommer att bli en underbar kärleksfull stämning i rummet).

Kärleksbrevet

Vad får man om man kombinerar
en igelkott med en orm?

Rätt svar: en taggtråd (tänk på att det finns mång flera rätta svar)

”Med vår kärlek kan vi förändra världen”

George Harrison



 Hur doftar företaget/organisationen?
 Hur smakar företaget/organisationen?
 Hur låter företaget/organisationen?
 Hur känns företaget/organisationen?
 Hur ser företaget/organisationen?
Denna övning är ett sätt att komma ifrån ”hygienfaktorer”, att hitta ett nytt och annorlunda sätt att beskriva 
sitt företag på. Det är svårt att hålla sig till en vanlig presentation om man måste svara på hur ett företag 
sma¬kar. Ett sätt att göra detta lustfyllt är att ta med lösgodis eller olika chokladsorter som gruppen får 
diskutera kring (beroende på hur ”seriös” gruppen anser sig vara). Vad står 70% kakao för? Eller gräddkola? 
Vad säger smaken saltlakrits om oss? Denna övning kan du använda som helhet men då behöver du mer tid. 
Du kan också använda den som uppvärmning, men då väljer du bara ut ett sinne.

Sinnescirkel
Du ber deltagarna att ta med en sak som är kopplad till det ni ska diskutera. Om ni till exempel ska genomföra 
en idéproduktion om hur antalet företag ska öka i Falun kan du till exempel be alla att ta med en sak som står 
för företagande, gärna på ett personligt plan. Lärande är ju alltid centralt i allt, testa att be deltagarna ta med en 
sak som står för deras personliga lärande, resultatet kommer bli underbart. Du kommer att få en massa spän-
nande uppslag till fortsatta diskussioner. Ytterligare en idé är att be om en sak som står för tillväxt.

Ta med en sak

”We love the things we love for what they are”



Den här övningen är alldeles utmärkt att göra när man ska arbeta med en grupp för första gången. Det 
blir massor med skratt! Alla skriver tre olika djur, och tre egenskaper för varje djur. Deltagarna får inte mer 
information än så innan de väljer djuren.

Det första djuret är som du upplever dig själv.
Det andra är hur vi andra upplever dig.
Och det tredje är ditt rätta jag.

Berätta först vad det första djuret står för, låt därefter var och en läsa upp vilket djur de skrivit och dess 
egenskaper. Gör därefter lika med det andra och det tredje djuret. Det är viktigt att alla får berätta vad de 
skrivit. Förutom att det här är ett alldeles utmärkt sätt för en grupp att lära känna varandra, så är det även 
ett sätt att förklara vad ett varumärkes identitet, image och profil handlar om. Den vi tycker oss vara, det 
andra tycker om oss och vilka vi egentligen är.

Djurövning
Att rita ett porträtt av den som sitter mitt emot. I denna övning jobbar deltagarna i par. Alla deltagare ska 
förses med ett papper och en penna. Du ber dem sätta sig mitt emot varandra. De ska sätta ner pennan 
mitt på papperet. Du säger åt dem att de ska se varandra djupt i ögonen och njuta av varandras inre och 
yttre skönhet. Effekten blir att alla börjar fnissa lite generat. Nu berättar du att de har 30 sekunder på sig 
att göra ett porträtt. Det finns bara två regler, nämligen att de inte får titta på papperet och inte lyfta på 
pennan. Du tar tid och säger till att de måste lyfta på pennorna när tiden tagit slut. Nu har gruppen kommit 
i härlig stämning. Du säger åt dem att skriva namnet på den som de tecknat av, längst upp på papperet och 
längst ner till vänster ska de göra en signatur, de har ju skapat ett konstverk. När de är klara med detta ber 
du dem att de högtidligt lämnar över porträttet till modellen. Sedan ber du alla, en efter en att hålla upp 
och visa konstverket.

Rita ett porträtt

”Det finns ingen utsökt skönhet som inte har någon
egendomlighet i proportionerna”

Francis Bacon



Att teckna med munnen. I denna övning ser du till att alla har ett papper och en penna, gärna en tusch-
penna. Det är viktigt att du desinficerar pennorna eller ändå bättre om du har nya pennor. Du ber dem 
sätta pennan i munnen och bita ihop så att pennan sitter stadigt. Sedan ska de rita en kärlekssymbol till den 
som sitter till vänster, de ska även skriva förnamnet på hen. Därefter ska bilden signeras och överräckas. 
Därefter går du laget runt så att alla får se konstkärleksverken. Undersökningar har visat att om man har 
pennan i munnen så ler man automatiskt och lurar hjärnan att man har väldigt kul. Stämningen i gruppen 
blir mycket fnissig och kärleksfull.

Rita med munnen
Att rita ett djur! I denna övning gör du precis som med att ”rita ett porträtt”. Skillnaden är att de ska se den 
som sitter mitt emot och tänka ut vilket djur hen egentligen är. För övrigt gäller samma tillvägagångssätt. 

Rita ett djur

”Djurens frigörelse är också människans frigörelse”

Peter Singer

”Leendet är nyckeln som passar låset till allas hjärtan”
Anthony J. D’Angelo




