
10 dagar med övningar som gör dig mer kreativ
När du skriver dagligen är det vanligt att idétorkan in�nner sig. Jag är själv kreatör och vet precis vilken 
huvudvärk det ger att inte komma på en enda idé. När det händer mig tar jag till några specialknep för att 
få igång kreativiteten igen. Det kan du också göra. 

Välj en ny väg till jobbet, använd en annan mössa eller byt arbetsplats för en dag. Små enkla saker ger nya 
tankar och idéer som gynnar dig i arbetet.

Har du drabbats av riktig kreativitetskramp kan du behöva hjälpa hjärnan på traven ännu mer. 
I den här pdf:en delar jag med mig av mina tio mest e�ektiva övningar som garanterat får din kreativitet att 
�öda. 

Tips! Genomför en övning om dagen, starta från 
första övningen och arbeta dig nedåt tio dagar i rad. 
Du kommer skriva fantastiska texter!

Alexandra Essén
Kreativ kommunikatör
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Alfabetsleken. Kom på ett objekt för varje bokstav 
i alfabetet. Djur, huvudstäder, konstnärer, maträt-
ter - du bestämmer själv hur lätt eller svårt du vill 
göra det. Tack vare denna lek får du nya perspek-
tiv och tankar för din text. Börja dagen med att skriva en romantisk mikrohistoria 

med max 50 ord. Det ger dig en kickstart i ditt skrivande 
inför dagen.

Vilken är den första låten i din Spotify-lista? 
Låttiteln är namnet på en �lm du ska regissera. 
Skriv en öppningsreplik på exakt 79 tecken. Du 
kommer få massvis av idéer, det svåra är att du 
behöver förhålla dig till antalet tecken. Det ger en 
extra utmaning, du kommer klara den galant. 

Ta fram papper och penna. Skriv fortsättningen på den 
här meningen: “På himlavalvet faller stjärnor, galaxer dör 
och …“ Jag lovar att fantasin kommer �öda, den håller i 
sig resten av dagen.

Vill du ha �er meningar att avsluta? Öppna en bok och 
slå upp en slumpmässig sida, välj den tredje meningen på 
sidan, ta de tre första orden och avsluta sedan meningen 
med dina egna ord. 

Hitta på fem nya svordomar. Ibland kan det vara 
roligt att ha ett nytt ord som har betydligt mycket 
mer laddning än vad andra tror. Ett roligt sätt att 
gnugga dina geniknölar för att få inspiration och 
motivation inför dagens skrivande.
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Nästa gång du åker buss, titta på personen som 
sitter snett framför dig, hitta på en berättelse om 
personen. Vad heter hen? Vart är personen på väg 
och vad ska hen göra där? Nu är det bara fantasin 
som sätter stopp. Skriv ner en anteckning i din 
mobiltelefon och börja skriv när du kommer hem. Du har precis blivit utnämnd till Sveriges statsminis-

ter. Håll ett två minuter långt tal till nationen och öva 
framför spegeln. Du kanske har klurat ut en grym idé 
för hur Covid-19 pandemin ska sluta, eller kanske vad 
nästa stora steg för Sverige är? Jag slår vad om att det 
kommer bli ett grymt tal.

Skriv ett kärleksbrev till dig själv, alla meningar 
måste vara exakt sju ord. En riktig utmaning, men 
jag är säker på att det inte blir alltför svårt för dig. 
Kanske kan du få inspiration från en vän eller 
familjemedlem?

Hitta på en ny chokladsort. Ge den ett namn och 
skissa upp hur förpackningen kan se ut. Blir du 
riktigt inspirerar vill du kanske till och med illus-
trera förpackningen på din dator, mobiltelefon 
eller surfplatta.

Teama upp dig med en kollega, bestäm att ni ska byta 
matlådor med varandra en hel vecka. Matlådan måste 
innehålla minst en ingrediens som börjar på bokstaven B 
(eller någon annan bokstav som ni bestämmer er för). Ett 
enkelt knep för att byta inriktning på veckan, något som 
kan ge dig en mängd inspiration. 


