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'If you can dream it 'If you can dream it -- you can do it', Walt Disneyyou can do it', Walt Disney

Disneys kreativitetsstrategi. Udviklet af Robert DiltsDisneys kreativitetsstrategi. Udviklet af Robert Dilts

Strategien er opdelt i tre faser med 3 forskellige synsvinkler:Strategien er opdelt i tre faser med 3 forskellige synsvinkler:
1. Drømmerfasen1. Drømmerfasen
�� I denne fase udvikles og udvælges ideerne. Det er en drømmeI denne fase udvikles og udvælges ideerne. Det er en drømme-- og og 

brainstorming fase, hvor alle muligheder vendes.brainstorming fase, hvor alle muligheder vendes.
2. Planlægningsfasen 2. Planlægningsfasen 2. Planlægningsfasen 2. Planlægningsfasen 
�� I denne fase organiseres ideerne og det besluttes, hvordan de skal I denne fase organiseres ideerne og det besluttes, hvordan de skal 

udføres. Der bliver taget stilling til, hvad der skal realiseres, hvordan, i udføres. Der bliver taget stilling til, hvad der skal realiseres, hvordan, i 
hvilket omfang, hvornår, og af hvem.hvilket omfang, hvornår, og af hvem.

3. Kritikerfasen3. Kritikerfasen
�� I denne fase vurderes alle de fremkomne forslag og ideer med I denne fase vurderes alle de fremkomne forslag og ideer med 

kritiske øjne.kritiske øjne.

Strategien kan udføres alene eller i grupper, hvor alle arbejder med Strategien kan udføres alene eller i grupper, hvor alle arbejder med 
alle tre dele. Det vigtige er at være bevidst om den rolle, man har alle tre dele. Det vigtige er at være bevidst om den rolle, man har 
i den enkelte fase. Og så sætter kun fantasien grænser… i den enkelte fase. Og så sætter kun fantasien grænser… 
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Disneys kreativitetsstrategi.Disneys kreativitetsstrategi.

Strategien er opdelt i tre faser med 3 forskellige synsvinkler:Strategien er opdelt i tre faser med 3 forskellige synsvinkler:

1. Drømmerfasen1. Drømmerfasen

�� Du får ideer og udvælger blandt de mange muligheder, der Du får ideer og udvælger blandt de mange muligheder, der 
naturligt vil dukke på i en fri naturligt vil dukke på i en fri brainstormingbrainstorming--procesproces, hvor alt , hvor alt 
kan lade sig gørekan lade sig gøre

Kropssprog: Hoved og øjne vendes opad. Du står afslappet og Kropssprog: Hoved og øjne vendes opad. Du står afslappet og �� Kropssprog: Hoved og øjne vendes opad. Du står afslappet og Kropssprog: Hoved og øjne vendes opad. Du står afslappet og 
symmetrisk, det er forbudt at  bruge ordene ’ikke’ og ’nej’symmetrisk, det er forbudt at  bruge ordene ’ikke’ og ’nej’

2. Planlæggerfasen 2. Planlæggerfasen 

�� Du ser nærmere på ideerne, og hvordan de rent praktisk kan Du ser nærmere på ideerne, og hvordan de rent praktisk kan 
føres ud i livet. Du lægger en planføres ud i livet. Du lægger en plan

�� Kropssprog: Hoved og øjne peger ligeud eller let fremadKropssprog: Hoved og øjne peger ligeud eller let fremad

3. Kritikerfasen3. Kritikerfasen

�� Du er realistisk, er Djævlens advokat, giver Planlæggeren Du er realistisk, er Djævlens advokat, giver Planlæggeren 
feedback og stiller de nødvendige kritiske spørgsmål feedback og stiller de nødvendige kritiske spørgsmål –– men men 
kun til planenkun til planen

�� Kropsprog: Øjne kigger nedad. Hoved nedad og på skråKropsprog: Øjne kigger nedad. Hoved nedad og på skrå
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Disneys kreativitetsstrategi.Disneys kreativitetsstrategi.

Strategien er opdelt i tre faser med 3 forskellige synsvinkler:Strategien er opdelt i tre faser med 3 forskellige synsvinkler:
1. Dreamer1. Dreamer
�� Her bliver det visionære store billede produceret. Uden grænser og Her bliver det visionære store billede produceret. Uden grænser og 

blokeringer. Drømmerens position bruger typisk den visuelle blokeringer. Drømmerens position bruger typisk den visuelle 
repræsentation. Spørg dig selv: ”Hvad ønsker jeg mig virkelig i den repræsentation. Spørg dig selv: ”Hvad ønsker jeg mig virkelig i den 
ideale verden”ideale verden”

2. Realist 2. Realist 
Her organiseres og evalueres planerne for at afgøre, hvad der er Her organiseres og evalueres planerne for at afgøre, hvad der er �� Her organiseres og evalueres planerne for at afgøre, hvad der er Her organiseres og evalueres planerne for at afgøre, hvad der er 
realistisk. Tænk konstruktivt og udstik en handlingsplan. Etabler realistisk. Tænk konstruktivt og udstik en handlingsplan. Etabler 
tidsrammer og milestones for fremskridt. Vær sikker på, at det kan tidsrammer og milestones for fremskridt. Vær sikker på, at det kan 
initieres og vedligeholdes af den passende gruppe eller person. initieres og vedligeholdes af den passende gruppe eller person. 
Spørg dig selv: ”Hvad vil jeg gøre for at gøre disse planer til en Spørg dig selv: ”Hvad vil jeg gøre for at gøre disse planer til en 
realitet?”realitet?”

3. Critic3. Critic
�� Det er her du tester planen, kigger efter problemer, vanskeligheder og Det er her du tester planen, kigger efter problemer, vanskeligheder og 

uintenderede konsekvenser. Tænk på hvad der kunne gå galt, hvad uintenderede konsekvenser. Tænk på hvad der kunne gå galt, hvad 
mangler, hvilke spinmangler, hvilke spin--offs vil der blive. Husk at en kritiker er en, der offs vil der blive. Husk at en kritiker er en, der 
skal evaluere skal evaluere –– ikke blot pege på hvad der er forkert. Spørg dig selv: ikke blot pege på hvad der er forkert. Spørg dig selv: 
”Hvad kunne gå galt?”.”Hvad kunne gå galt?”.
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Disneys kreative strategis ”how to”

1. Etabler til at starte med tre fysisk separate og distinkte områder, en for hver 
rolle: Drømmer, Realist og Kritikker. Det er nyttigt at have en facilitator til at 
guide folk gennem strategien, men det er ikke nødvendigt.

2. Bestemt fokusområder: Mobile Oplevelseszoner på attraktioner

3. Gå ind i ’Drømme’-rummet. Dette ’kreativitetsrum’ er tømt for kritik, tømt for 
enhver ’realitetssans’, det er simpelthen drømme, forestillinger, at tillade 

3. Gå ind i ’Drømme’-rummet. Dette ’kreativitetsrum’ er tømt for kritik, tømt for 
enhver ’realitetssans’, det er simpelthen drømme, forestillinger, at tillade 
sig selv at forestille stor succes.

4. Gå ud af drømmerummet og tag nogle noter om din drøm

5. Gå ind i ’realist’-rummet. I dette rum skal du afprøve, hvordan din drøm vil 
virke. Det er noget andet end, hvordan ting ’ikke fungerer’. I dette rum skal 
du forestille dig selv i din drøm, føle hvordan det vil være at være i din krop 
i denne fremtidige oplevelse. Mens du forestiller dig hvert scenario, ser 
handlingen, som om du faktisk var der med dine egne øjne, hører 
konversationen gennem dine ører og hører dine egne ord komme ud af din 
mund

6. Gå ud af ’realist’ rummet og tag nogle noter om din oplevelse
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7. Gå ind i ’kritik’-rummet. I dette rum får du lov til at kassere alle de ting, som 
ikke vil fungere i dine drømme og gøre den virkelig med handling. Du tager 
kritikerens rolle, forestiller dig selv i den genkaldte ’virkelighed’ i din drøm

8. Gå ud af ’kritik-rummet’, tag nogle noter om din oplevelse

9. Stå udenfor de tre rum; vurder din oplevelse i hvert rum ved at kigge på 
hvert enkelt, luk så dine øjne og træd tilbage i oplevelsen af hvert rum. Tag 
de noter. der kan være nyttige.

10. Skab nu en handlingsplan. At skabe en handlingsplan har at gøre med at 
sætte dine årlige indtægter såvel som dine intentioner, specifikke, målbare 
handlingsplaner og som minimum en form for kvartalsvise checkpoints 
både ift. din bevægelse mod dit mål og en reevaluering og reformulering af 
dine intentioner.



FremgangsmådeFremgangsmåde

DrømmefasenDrømmefasen

�� 1. deltagerne skriver  hver 31. deltagerne skriver  hver 3--5 af de vildeste ideer på en 5 af de vildeste ideer på en postpost--itit, , 

�� 2. 2. postpost--itit--noternoter lægges fortløbende på et bord med en kort forklaring som et kortspillægges fortløbende på et bord med en kort forklaring som et kortspil

�� 3. efter alle 3. efter alle postpost--itit--noternoter er lagt turnerer deltagerne rundt om bordet, idet de  er lagt turnerer deltagerne rundt om bordet, idet de  
kommenterer og supplerer de andres ideer via nye kommenterer og supplerer de andres ideer via nye postpost--itsits

RealistRealist--fasenfasen

�� 4 Gruppen organiserer i fællesskab ideerne: 4 Gruppen organiserer i fællesskab ideerne: 

�� hvilke hører sammen, hvilke kan kombineres, hvilke udelukker hinanden? hvilke har relationer til hvilke hører sammen, hvilke kan kombineres, hvilke udelukker hinanden? hvilke har relationer til �� hvilke hører sammen, hvilke kan kombineres, hvilke udelukker hinanden? hvilke har relationer til hvilke hører sammen, hvilke kan kombineres, hvilke udelukker hinanden? hvilke har relationer til 
hinanden?hinanden?

�� 5. nye ideer skrives til på baggrundspapiret5. nye ideer skrives til på baggrundspapiret

�� 6. hvilke kontekster knytter de sig til?6. hvilke kontekster knytter de sig til?

Kritik  fasenKritik  fasen

�� 7. hvad kan ikke realiseres? hvad kan ikke realiseres inden for dette projekts rammer? 7. hvad kan ikke realiseres? hvad kan ikke realiseres inden for dette projekts rammer? 
hvad kan realiseres?hvad kan realiseres?

�� 8. Hvad kan realiseres på hvilke steder?8. Hvad kan realiseres på hvilke steder?

�� 9. Slutrunde: Hvad er de 3 bedste ideer for hver attraktion (gerne de samme)9. Slutrunde: Hvad er de 3 bedste ideer for hver attraktion (gerne de samme)


