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De sex "tänkarhattarna“:

▪ Hjälper oss att se utifrån olika perspektiv

▪ Underlättar nyskapande och kreativitet i t.ex. då beslut ska fattas.

▪ Ger en större förståelse för komplexitet och möjliggör frågor som annars inte 

hade uppmärksammats.

▪ Kan med fördel användas i början av ett förbättringsarbete för att identifiera 

positiva, negativa och kreativa perspektiv samtidigt.



Fokusera på tillgängliga fakta och siffror, utan att blanda in känslor. Vilken information finns? Vad kan vi lära av den? 

Titta efter brister i fakta och siffror och försök fylla dem eller ta hänsyn till att dessa finns. Analysera tidigare trender och 

dra slutsatser från historiska data. Försök skapa en god bild av befintlig information. 

Representerar kreativitet. Tänka fritt, utan kritiskt granskande. Allt är möjligt! Utveckla kreativa lösningar på ett problem.

Handlar om känslor. Använd magkänsla, intuition när du besvarar frågan. Uttryck dina spontana reaktioner!

Tänk positivt och var en visionär. Se alla fördelar med ett beslut och värdet av det. Se alla möjligheter som kan uppstå.

Använd försiktighet, se pessimistiskt och defensivt på frågeställningen. Vilka risker finns? Belys de svaga punkterna i planen 

för att kunna åtgärda dem eller göra en plan B om så behövs.

Används av den som håller i mötet. Står för processkontroll. Den som har den blå hatten ska leda tänkandet när 

idéerna börjar ta slut och ta fram nästa hatt och föra processen vidare. Sammanfattar, drar slutsatser och beslutar.



Gör så här:

Bär en “hatt” i taget. Låt alla i gruppen tänka med samma hatt samtidigt. Därefter byta hatt och 

sammanfattningsvis belysa de olika 6 perspektiven.

Exempel; Ett problem behöver lösas

1. Presentera problemet.

2. Förklara syftet med de “6 hattarna”.

3. Be gruppen ta på den VITA hatten. Fråga; Vad är fakta? Vad känner vi till?

4. Därefter den GRÖNA kreativa hatten. Brainstorming med så mycket kreativitet som möjligt.

5. Ta sedan på den RÖDA känslohatten. Förklara; Med magkänsla väljer ni idéer att gå vidare med.

6. GULA hatten. Ta fram det positiva med idéerna.

7. Granska sedan med den SVARTA hatten. Var kritiska och försök slå hål på idéerna.

8. Ev. den GRÖNA hatten igen för att generera ytterligare idéer på hur en ev. svaghet ska övervinnas.

9. Slutligen den BLÅ hatten för att skapa en handlingsplan. Vad, hur, vem och när?


