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En flexibel attityd och förmåga att granska 
saker ur olika perspektiv är förutsättningar för 
effektivt tänkande och för att hitta kreativa 
lösningar i olika situationer. 

Enligt de Bono fungerar gruppen effektivt om 
dess medlemmar medvetet kan pröva på att 
tänka ur olika infallsvinklar.  

>>> 



De Bono menade att…  
 
Alla medlemmar i gruppen lär sig av varandra genom att 
träna att tänka på samma sätt. Man väljer en hattfärg för 
hela gruppen och strävar sedan att tänka, ge förslag och 
reflektera i linje med hattens instruktion.  
 
Alternativt kan halva gruppen välja en färg medan andra 
halvan väljer en annan färg.  
 
Målsättningen är att få deltagarna i övningen att tillägna 
sig olika tänkesätt och bearbeta grunden för kreativitet – 
och både själv pröva nya perspektiv och lyssna på andras 
perspektiv! 
 
(Och nej, man behöver inte beställa hattar för  
att göra övningen. J) 



Den vita hatten

Vitt är en neutral färg.  
Den vita hatten representerar objektivt 

tänkande. Tänkaren i den vita hatten 
betonar fakta och sifferinformation.  

Hens typiska inledning är:  
”Nåja, vilken information har vi om 

situationen?”



Den gröna hatten
Grönt är tillväxtens och fruktbarhetens färg. 

Den gröna hatten uttrycker kreativitet, nya 
idéer och en vidareutveckling av idéer som 

presenterats av andra.  
Gröna hatten tycker att man först ska möta 

alla idéer med ett”Ja!” istället för ett 
”Nej”. Idéen är kanske inte optimal, men 
ett tillåtande klimat stimulerar tanken och 

kreativiteten och en halvbra idé kan 
generera en lysande!  



Den röda hatten

Den röda färgen symboliserar  
eld och värme och uttrycker känslobetonat, 

intuitivt tänkande. 
Tänkaren i röd hatt litar i allmänhet på sin 

instinkt. Hen litar på att saker och ting 
känns bra eller mindre bra och låter 

känslorna vara närvarande i både tänkande 
och beslutsfattande. 

 



Den blå hatten

Blått är himlens färg.  
Den symboliserar stora helheter.  

Tänkaren i den blå hatten jämför olika 
synpunkter med varandra och förenar olika 

personers åsikter.  
Hen är bra på att få olika perspektiv att 

mötas, att nyansera alternativ och se 
sammanhang ännu bättre. 

 



Den gula hatten

Gult är solljusets färg.  
Den gula hatten representerar optimism 

och positivt tänkande.  
 

Hen tillåter sig att bibehålla en sund 
nyfikenhet och en förväntan inför 

situationer som uppstår. Allt är inte möjligt, 
men allt är heller inte omöjligt, hävdar hen. 



Den svarta hatten

Svart färg symboliserar negativitet 
 och stränghet. Den svarta hatten använder 

man då man kritiserar och motsätter sig något 
eller då man vill betona att något inte är 

möjligt. En form av riskanalys och 
konsekvenstänkande.  

 
”Nej, det har vi inte tid med” eller ”Det har vi 
inte resurser till” skulle kunna vara hens första 
spontana kommentar när man frågar något. 


