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A bstract
Utgångspunkten i detta arbete har varit ett intresse i visuell kommunikation och min uppfattning att denna
typ av uttryck inte alltid uppfattas seriös eller får den kredibilitet som den förtjänar. Jag har i rapporten
undersökt hur vi kan arbeta visuellt och vilka fördelarna är med en visuell praktik. Genom tidigare skrivna
teorier kring teman som Visuell kultur , Visuell läskunskap och Visuellt tänkande har jag tillsammans med
praktiskt arbete och intervjuer samlat material för en diskussion. Min slutsats resulterar i ett påstående om
hur olika parter inom visuell skrift bör samspela för högsta möjliga resultat av kommunikation. Jag påstår
även att en normalisering av ett uttryck eller att det existerar vissa traditioner kring visuella uttryck kan bidra
till att bild inte alltid används i sin fulla potential i form av kommunikation.
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1. Bakgrund
Vi lever i ett kommunikationssamhälle där tillgången till information, data och kunskap ibland känns
överväldigande. Det kan finnas ett behov av ett sätt att filtrera och förenkla det kaos av visuell information
som vi mottar för att kunna tänka och skapa. Kunskap eller möjligtvis utbildning i att kunna läsa och tolka
visuell kommunikation skulle kunna få individen att från unga år känna större kontroll över det bildflöde
som hen utsätts för.
Under de tidiga skolåren uppmuntras skolbarnen att skapa bilder till sin skrivna text och lärarna
kommenterar bilderna och texten. Det finns dock en skillnad i hur text och bild bedöms då medan text blir
rättad enligt vissa kriterier så tycks bild främst vara ett slags personligt uttryck. Bilder anses inte innefatta
samma nivå av kommunikation som texten, utan är snarare ett medium som barnet redan spontant klarar av
och inte något de behöver bli undervisade i. Kress & van Leuween menar att under åren som går får det
skriftliga språket ett allt större utrymme och räknas viktigare än det visuella (Kress & van Leuween, 2006,
s.16).
Utanför skolan spelar dock den visuella kommunikationen en allt större roll. Elektronisk media,
tidningar, reklam eller annan typ av informationsmaterial innehåller idag ett allt mer komplext samspel
mellan bild och text. Collin Ware påstår att aktiveringen av en bilds mening i allmänhet sker i en bråkdel av
en sekund, mycket mindre tid än vad det tar att läsa ett stycke text. Detta gör bilden mer effektiv till att
förmedla en viss typ av information än vad ord gör (Ware, 2008, s.107). Inte sällan har bilden större
utrymme än texten för sin funktion till att locka uppmärksamhet, dock är kunskapen till att skapa sådana
multimodala texter inte något som undervisas i skolan. Kress och van Leeuven påstår att beträffande dessa
väsentliga kommunikationskunskaper, den ¶visuella läskunnigheten¶så skapas istället en ny typ av
analfabeter av den institutionella skolan (Kress & van Leuween, 2006, s.17).
Bilden används alltså ofta som form av kommunikation och har större funktion eller syfte än som
endast ett estetiskt eller artistisk uttryck. Under min tid på kommunikationsbyrån Doost var mitt
huvudansvar just den visuella kommunikationen. Eftersom Doost är en relativt liten byrå men med många
projekt var mina arbetsuppgifter varierade PHGKXYXGIRNXVSnGHWYLVXHOODPDWHULDOHW¶9LVXHOOWPDWHULDO¶ är
en bred benämning och innefattar allt från marknadsmaterial för en kampanj, såsom inbjudningar, posters,
stickers och bilder för sociala medier till utformning av webbsidor och fotoprojekt till illustrationer för
böcker. Det visuella material som jag skapade hade som syfte att förmedla information, förstärka texter och i
vissa fall fungera enskilt ifrån text som en form av kommunikation.
1.1 G rafisk facilitering/recording
En av mina roller på byrån var att arbeta som grafisk recorder i ett team som arbetade med grafisk
facilitering. Denna metod innebär att en visuell recorder eller facilitator lyssnar och sammanfattar de
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huvudsakliga idéerna och teman som uppkommer under ett samtal eller möte till en kombination av bilder
och text (se bilaga 1). Arbetsmetoden kan förklaras som ett interaktivt manér att föra eller leda en grupp
genom användning av illustrationer och text på en storskalig skala.
Genom att lyssna och ställa rätt frågor organiserar facilitatorn det som sägs och visualiserar mötet med text
och enkla bilder (för exempel se bilaga 2). En liknande metod är grafisk recording vars enda egentliga
skillnad är interaktionsnivån. En grafisk recorder samtalar oftast inte med deltagarna utan har en tystare roll
under mötet när den ritar det som händer och sägs.
Målet är att fånga in allas individuella åsikter och integrera dem i en kollektiv avbildning och på så
sätt möjliggöra för deltagarna att följa processen och resultaten på ett möte, konferens eller workshop. En av
de främsta förespråkarna för att arbeta visuellt är David Sibbet. Han påstår att visuella möten skapar
engagemang, produktivitet och inspirerar till kreativitet och innovation. Det för samman folk med olika
färdigheter och är ett sätt för alla att tala ett gemensamt språk (Sibbet, 2001).
Att använda en interaktiv visualisering kan dra fördelar för de flesta som arbetar inom ledarskap,
projektledning, konsultation, utbildning, design, facilitering m.m. då det ger ytterligare klarhet för åskådare,
effektiviserar tiden och minskar risk för missförstånd och osämja (se bilaga 3). Praktiken kan nyttjas vid
möten som behandlar strategisk planering, brainstorming, konfliktlösning, entreprenör/partner samtal och
kan visualisera exempelvis processutveckling eller förklara mål och visioner. Man kan även utnyttja vissa
former av visualisering innan ett möte för att sedan enklare presentera och förklara komplex information.
Det är alltså inte en teknik som endast fungerar inom kreativa områden.
Ur ett historiskt perspektiv är användningen av visualisering och bildspråk för att förklara eller
berätta något ett antikt fenomen. Exempel är de hieroglyfer eller grottmålningar som upptäckts och tolkats
som olika fakta om vår historia. Den mänskliga rasen har sedan ursprungens tider haft en enorm förmåga att
använda teckning som en form av kommunikation.
Vår modernare användning av visualisering i ett pedagogiskt syfte eller för gruppaktiviteter hettade
till under 1960-70 talet i San Fransisco. Under denna tid arbetade människor inom flera fält för att lära
personer att interagera på ett mer effektivt sätt. Rollen som facilitator blev tydlig då det fanns ett behov av
människor som kunde leda grupper genom förmedling och förhandling. Några av de tidigare influenser och
tekniker som skapat metoden grafisk facilitering växte ur ett nätverk av främst konsulter som motiverades av
det tillvägagångssätt som arkitekter och designers använde sig av vid problemlösning och i
projektsamarbete. Inspirerade av områden inom konst och psykologi, av designers eller ingenjörers sätt att
fördela information och arkitekternas storskaliga presentationer skapades detta nya sätt att använda visuella
media för att hjälpa mäQQLVNRUDWW¶YLVDYDGGHPHQDU¶ (Sibbet, 2001). Michael Doyle och Peter Strauss var
två arkitekter som samlade exempel på problemlösningsstrategier som främst lärare kunde använda men
även metoder som användes av formgivare och inom andra kreativa yrken (Sibbet, 2001). De startade sedan
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konsultföretaget Interaction Associates (IA) och skrev en bok om det spirande fältet grafisk facilitering
kallad How To Make Meetings Work. (Merkley, 2005). De trodde starkt på facilitatorns vikt att förenkla
möten och leda människor, särskilt vid arbeten i grupp. Författarna trodde på hur gruppen med hjälp av
facilitatorn kunde fokusera på en sak i taget, i en logisk ordning och därmed nå konkreta resultat (Sibbet,
2001 'HWWLGLJDIlOWHWDYJUDILVNIDFLOLWHULQJNDOODGHV¶*UXSSPLQQH¶YLONHWP\QWDGHVDYIDFLOLWDWRUQ*HRII
Ball som forskade i hur produktiviteten hos en grupp kunde påverkas. Han menade att en visuell karta var
viktig och att en gemensam bild stöttade inlärningen hos en grupp eller hellre ± skapade ett bestående minne
hos gruppen (Sibbet, 2001).
2. Syfte
Målet med rapporten är att undersöka fördelarna med att arbeta visuellt. Genom att förklara betydelsen av
en visuell läskunnighet och tänkande hoppas jag kunna beskriva hur man kan underlätta och förenkla
processer och begrepp i arbetslivet. Jag vill utöver detta höja medvetandet om att denna typ av uttryck eller
kommunikation inte behöver begränsas till en viss typ av artistiska eller kreativa människor utan kan
appliceras på många olika områden och av alla. Genom denna rapport presenterar jag även det praktiska
arbete jag själv utfört under min praktiktid och då med fokus på min roll som grafisk recorder.
3. F rågeställning

Hur förenklar ett visuellt tillvägagångssätt olika arbetsprocesser och varför behövs det en visuell
läskunnighet?
4. A vgränsning
Det finns många områden inom det visuella arbetsfältet såsom illustration, fotografi och rörlig bild. I min
undersökning inom visuella arbetsmetoder fokuserar jag på en av de mer interaktiva metoderna så kallade
grafisk facilitering och recording. Ämnet har tidigare behandlats under min utbildning som Illustratör på ett
snabbt och översiktligt vis. Jag ville undersöka ytterligare om dessa då jag personligen tror på metodernas
pedagogiska utförande och nivån av resultat.
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5. T eori
Kress och van Leeuwen menar att det finns en viss hierarki i det visuella språket. Skrift och förmågan att
läsa den har varit det främsta målet inom vår utbildning och har i århundraden varit en av de mer väsentliga
prestationerna i vår kultur. En högt värdeladdad distinktion gjord av det västerländska samhället har varit
just den mellan läskunniga och icke läskunniga kulturer. De menar att med det i beaktande kan man förstå
att en ny rörelse som bygger på läskunnighet av bilder och grafisk information kan kännas främmande och
som en tillbakagång, särskilt för individer med konservativa eller reaktionära förhållningssätt. Det (nya)
visuella språket får mindre plats och värderas mindre till förmån för det (gamla) skriftliga. Andra visuella
kommunikationsformer utöver det skriftliga betraktas som ett särskilt område för vissa specialister eller
nedvärderat till ett möjligt uttrycksalternativ, ett barnsligt stadium som man sedan växer ifrån (Kress & van
Leeuwen, 2006, s.17).

5.1 E tt visuellt tänkande
Colin Ware är HQDYI|UHVSUnNDUQDI|UGHW³Q\D´YLVXHOODVSUnNHW+DQWDODURPHQUHYROXWLRQLI|UVWnHOVHQDY
mänsklig perception, ett fenomen han beskriver som ett ¶DNWLYWVHHQGH¶7ermen syftar på att se grafisk
design som ett kognitivt verktyg till att förstärka och utöka vår hjärnas kapacitet. Han menar att visuell
information i form av diagram, kartor, tekniska och visuella instruktioner kan medverka till en större
förståelse genom en process i ett visuellt tänkande (för exempel se bilaga 4). Ytterligare understryker han
faktumet att nästan halva hjärnan ägnas åt det visuella och är högst kapabel att tolka grafiska mönster på
olika sätt. Författaren menar att man genom att se mönstret ofta även kan förstå lösningen till ett problem
(Ware, 2008, s. ix).
Ware påstår i sin bok Visual Thinking att aktiveringen av en bilds mening normalt sker i bråkdelen av
en sekund, alltså mindre tid än vad det tar att läsa en mening ur en text. Detta påstående gör bilden till en
effektivare form än skrift till att förmedla viss typ av information (a.a., 2008, s.107). Vidare tar han upp
existensen av den breda uppfattningen om höger och vänster hjärnhalva. Människor som främst styrs av
höger del sägs vara mer visuellt kreativa medan vänsterstyrda människor klarar av verbala och analytiska
uppgifter bättre. Där finns visserligen en viss sanning i att språkfunktioner främst tenderar att verka i vänster
halva och bearbetning av objektplacering i höger, men forskning visar på att kreativitet är en följd utav
interaktion mellan de olika delarna av hjärnan (a.a., 2008, s.127).
Detta skulle alltså innebära att en process i att tänka visuellt är något naturligt som inte bör begränsas till en
särskild grupp utan är en kapacitet som alla klarar av.
Han skriver dessutom att aktiviteter såsom att läsa en restaurangmeny, diskutera ett projekt med en
kollega eller köra in på en avfart kan kännas väldigt olika från varandra. Faktum är dock att de alla kräver en
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tolkning av visuell information och en strukturerad handlingsföljd baserad på information. Var och en av
dem är en utvecklad verksamhet som innefattar mönstertydning och kognition, vilken kan förbättras och
stärkas för var gång aktiviteten utförs med ett positivt resultat. Dessa verksamheter kan även förbättras när
misstag görs om de blir erkända och korrigerade. Processer inom visuellt tänkande återanvänder
minnesmönster som lagrats som handlingsprocesser och är vad som utgör förmågan till ett visuellt tänkande
(a.a., 2008, s.116-117). Grunden till ett visuellt tänkande är alltså mönsterperception, vår förståelse av
innebörd genom mönster kommer således inte från sociala konventioner utan delvis ifrån evolution och
delvis ifrån våra visuella upplevelser när vi interagerar med världen. En visuell design är nästan alltid en
hybrid med aspekter från mönsterletande och aspekter från det mer konventionella i vårt språksystem. Vissa
grafiska symboler har allmänt vedertagna innebörder, exempelvis den av ett hjärta eller en musiknot som
verkar på samma sätt och innehåller lika mycket information som deras motsvarande ord (a.a., 2008, s.131).
Teorin om objekt som mönster innebär att vissa objekt är enklare att identifiera än vad andra är. De
mest typiska objekten i sin grupp kommer kännas igen snabbare då de visuella mönstren är starkare. Det är
också en fråga om perspektiv och hur vi är vana att se det vi tittar på. Önskar man snabb igenkänning och
identifiering bör objekten vara typiska medlemmar i sin klass och sedda från ett typiskt eller generellt vanligt
perspektiv till exempel framifrån (a.a., 2008, s.121). Vi behandlar bilder och objekt vi sett tidigare snabbare
än de som är nya för oss då vi känner igen dess mönster (a.a., 2008, s.118). Man skulle alltså kunna påstå att
vi som svenskar skulle identifiera frukten äpple snabbare än en drakfrukt.
Ett visuellt tänkande är alltså ett sätt att organisera sina tankar och förbättra sin förmåga att tänka och
kommunicera. Det är ett sätt att expandera sin kapacitet att gå utanför den linjära världen av det skriftliga
ordet och istället träda in i den icke-linjära världen av det grafiska elementet.
5.2 E n visuell läskunskap
Vi har således fördelar i att kunna tänka visuellt och även av att förhöja vår visuella läskunnighet, särskilt i
en kommunikationskultur. Brian Kennedy, direktör över Toledo Konstmuseum i Ohio, USA, menar att en
visuell läskunnighet är en typ av kritiskt tänkande som förstärker den intellektuella kapacitet då man på ett
bättre sätt kan tolka innehållet av bilderna och därmed världen omkring sig (Kennedy, 2014).
Enkelt uttryckt innebär en visuell läskunnighet en kunskap i att erhålla betydelse från bilder och en förmåga
att läsa och skriva ett visuellt språk.
6. Metod
Min undersökning kring visuella arbetsmetoder och läskunskap är främst empiriskt grundad och resultatet
baseras mestadels på praktiska erfarenheter och iakttagelser. Ejvegård påstår att intervjuer är en bra metod
för att ta reda på åsikter och uppfattningar om något så ett fåtal kvalitativa samtal initierades (Ejvegård,
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2009, s.49). Samtalen utfördes med personer som applicerar en visuell praktik i sitt arbete samt med
deltagare i möten där grafisk facilitering användes. Genom deras åsikter och erfarenheter och mina egna
upplevelser har jag ökat min förståelse i hur ett visuellt arbete kan underlätta för att ge önskat resultat. För att
finna ytterligare information och material har jag även ägnat mig åt att samla in sekundärdata genom
litteraturstudier samt studerat relevanta artiklar.
7. Resultat
Jag fick under min tid på byrån tillfälle att själv prova metoden grafisk facilitering då ett av deras projekt
kallat Sverige 3.0 hade möte. Rörelsen bygger på samtal mellan människor och behandlar frågor såsom
rasism, mångfald och integration. Målet är ett mer inkluderande Sverige och under det 12 timmar långa
mötet diskuterades det hur rasism och utanförskap kan motarbetas (se bilaga 5).
För att strukturera upp en lång dag och klargöra syfte, delmoment och resultat förfrågades jag att
tillsammans med två andra skapa en grafisk karta under dagen. I en så pass abstrakt vision som Sverige 3.0
finns utrymme för förvirring och meningsskiljaktigheter och behovet av en tydlig processförklaring var stort
under den långa dagen. Vi arbetade med att rita upp mötets struktur och dagordning samt samla in och
illustrera de frågor och resultat som dök upp under de olika delsamtalen. Deltagarna hade under hela mötet
en 6 meter lång bild att titta på för att se dagens huvudpunkter och vad samtalen resulterade i (se bilagor 69).
Genom metoden grafisk recording blev eventet och det som skedde där en aning tydligare. Detta var
av stort värde för deltagarna då de kunde se sin diskussion ta form och plats och sedan följa och reflektera
över framstegen efter en lång och för många förvirrande process. De flesta deltagare erkände en större
förståelse efter att ha sett och följt den visuella beskrivningen av mötet, även de personer som i början
förhållit sig skeptiska till meningen av teckningen.
Målet med Sverige 3.0 är att uppmuntra till samtal och inte sällan lockades människor fram till
teckningen för att se vad som illustrerats och ofta påbörjades diskussioner kring dess innehåll. Terese
Ellnestam som arbetar professionellt med att skapa visuellt material i arbetssyfte menar att deltagarnas
minne kring vad som diskuterats triggas åter när de ser bilden. Den visuella kommunikationen har därmed
bidragit till projektets viktigaste mål, nämligen att deltagarna ska fortsätta föra samtal med varandra.
Mina erfarenheter av Visual Facilitation visar på hur denna praktik underlättade en komplicerad och
lång process. Den visuella kartan redovisade dagens innehåll och de delmål som uppnåddes och
huvudämnen som behandlades. Den skapade ett gemensamt material att utgå ifrån vid diskussion och bidrog
till ett kollektivt gruppminne. Majoriteten av de personer som förfrågades ansåg att det var lättare att komma
ihåg vad som sagts och skett under dagen då de såg resultatet av bilden. Samtidigt erkändes en önskan av att
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kunna tolka och läsa visualiseringar bättre för att själva kunna applicera metoden på deras arbetsplats eller i
sin yrkesroll.
De flesta arbetsområden uppskattar tidseffektiva processer där mål är tydliga och nåbara. Inte sällan
sker möten mellan människor med olika yrkesroller och bakgrunder, från olika kulturer och länder där ett
gemensamt språk blir nödvändigt. Det icke linjära och voluminösa visuella språket med tydliga och
universella symboler kan överträda dessa barriärer och förenkla möten. Samtidigt kan den som talar se hur
hen blir tolkad och vad som kommer fram ur redovisningen eller presentationen vilket kan bidra till att färre
missuppfattningar sker. Komplex data kan destilleras till en tydlig bild och därmed förklaras enklare och
snabbare. Då bilden redovisar vad som redan har sagts tillåts publiken att fortsätta framåt och utveckla
varandras idéer istället för att fastna i detaljer. Samtidigt skapas en bättre kommunikation där nya perspektiv
och idéer kan uppstå vilket gör mötet mer fördelaktigt och mindre stillastående.
7.1 E tt visuellt samspel
En visualisering i form av grafisk facilitation kan inte endast ske i symboler och ikoner utan fungerar bäst i
samspel med text. Colin Ware talar om hur det talade språket innehåller en viss form av logik som skiljer sig
DYVHYlUWIUnQGHQORJLNVRPGHWYLVXHOODVSUnNHWNDQELGUDWLOO%HQlPQLQJDUVnVRP´LIDOO´´PHQ´´RP´
´DQQDUV´´PHGDQV´IDOOHUERUWLELOGHQRFKI|UVYnUDUHWWVODJVDEVWUakt resonerande (Ware, 2008, s.132).
Kress och van Leuween håller med om att inte allt kan realiseras i bild på samma sätt som inte allt kan
realiseras i text (Kress & van Lueween, 2006, s.19).
Visuella representationer blir bearbetade av det visuella systemet, ett väldigt mäktigt mönsterletande system. Dess logik är annorlunda från det i den verbala logiken och består mestadels av strukturella
relationer och förhållande. Oftast är hybrider av det visuella och det verbala språket starkast och mängden av
de båda bör bero på vad som kommuniceras. I de flesta fall verkar inte bilder som etiketter och att förklara
komplexa förhållandemönster med ord kan lätt bli förvirrande (Ware, 2008, s.134). En visualisering i form
av en grafisk karta kan vara till fördel för att beskriva processer och mönster eller förhållande mellan ting på
ett tydligare sätt än vad ord klarar av. Men grafiska uttryck bör presenteras förenklade och fungerar
fortfarande bäst tillsammans med motsvarande verbalt uttryck.
8. A nalys
Enligt Kress & van Leuween är det inte ett olycksfall att det skrivna språket har fått sin dominanta position i
vårt västerländska samhälle. Att det visuella språket blivit underordnat det talade menar de vara ett resultat
av hur västerländska lingvistteorier neutraliserat det perspektiv att luft och de vokala organen är det
naturliga, oundvikliga uttryckssättet. De argumenterar vidare att även språk är något kulturellt uppbyggt och
att vi inte är biologiskt skapta att ha tal som vårt huvud sätt för kommunikation (Kress & van Leuween,
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2006, s.35). Jag vill själv påstå att det talade språket är en evolutionär utveckling och vår förmåga att göra
ljud är medfött men att det inte bör utesluta andra metoder att kommunicera. Vi använde tidigt bilden som
kommunikation och i många kulturer är fortfarande bilden den främsta formen för att informera och
undervisa då en stor del av världens population är analfabeter. Detta bör tas i åtanke när vi nedgraderar
bilden som ett alternativt uttrycksmedel främst för barn eller för människor inom särskilda kreativa områden
och yrken. De menar att invändningen till uppkomsten av det visuella som representationsform inte är
baserat i ett motstånd till uttrycket i sig, utan snarare i hur det skapar ett alternativ till skriften och därmed
kan bli ett potentiellt hot mot den nuvarande dominansen av det verbala uttrycket. Bilder bör dock behandlas
lika allvarligt som dess motsvarande lingvistiska form. Vi är idag i en situation där vi blir överväldigade av
vikten av visuell kommunikation och det existerar en problematisk frånvaro av sätt att tala och tänka om vad
som faktiskt kommuniceras genom bilder och visuell design (a.a., 2008, s.17).
Genom att redan i skolan få en uppfattning av bildens potential som form av kommunikation kan
sedan ett visuellt arbetssätt appliceras inom fler områden. Fler individer hade förvärvat större tilltro till sin
I|UPnJDDWWOlVDRFK´VNULYD´YLVXHOOWYLONHWXQGHUOlWWDWEnGHDUEHWVSURFHVVHURFKGHW|YHUYlOGLJDQGH
bildflöde som existerar i vår vardag.
Resultatet visar på hur vi bör sluta se visualiseringar som något som kommer i andra hand, efter
skrift och istället se möjligheterna av en kombination mellan de båda. Vi har i vårt samhälle ett behov och
fördelar med att höja bildens värde och vår kunskap om den för att kunna utnyttja den ibland annat
DUEHWVVDPPDQKDQJ 3UHFLV VRP :DUH WDODGH RP WLGLJDUH ILQQV GHW HWW ´Q\WW´ YLVXHOOW VSUnN RFK JUDILVND
uttryck skulle med rätt bildning kunna användas som verktyg för att utöka och förstärka vår hjärnas
kapacitet. Grunden till ett visuellt tänkande är mönsterperception, något som alla kan träna upp och
kreativitet är inte en förmåga reserverad för en särskild grupp utan således något som kan utnyttjas av alla.
9. Sammanfattning och Diskussion.
Jag utgick i början av den här rapporten med en viss förförståelse för vikten av den visuella
kommunikationen. Att vi idag lever i en visuell kultur där vi ständigt blir matade med bilder och visuella
budskap är inte heller för mig en ny insikt. Men jag har genom undersökningens gång fått större förståelse
för att allas tilltro på deras visuella läskunnighet inte är lika självklar. Visserligen har jag förstått att allas
intresse av den tekniska biten i skapandet inte alltid ligger på samma nivå men jag har inte reflekterat över
andras misstro på sig själva som skapare, läsare eller på områdets kapacitet. Det verkar vara en verksamhet
som är allmängiltigt införstådd att tillhöra en viss grupp. Att rita eller förstå ett visuellt språk är för barn,
konstnärer, kritiker, designers och arkitekter, detta är en uppfattning jag genom denna rapport vill ifrågasätta.
Ett visuellt språk kan med rätt bildning och vana appliceras och förstås av många fler än vad det idag ges
äran för och kan i vårt samhälle vara en kunskap det finns behov för.
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Det har således blivit tydligare för mig med vikten av att få fler människor att inse sin visuella
kapacitet eller läskunnighet. Detta särskilt då visuella arbetsmetoder hade kunnat appliceras på fler områden
och av fler människor utan tvivlet som infaller hos vissa individer idag. Jag vill inte redogöra för det visuella
språket som mer fördelaktig än det verbala utan hellre redovisa möjligheterna av en förening mellan de båda.
Detta innebär ju emellertid att ett traditionellt perspektiv måste ifrågasättas vilket kan vara oroligt för vissa
parter med ett mer konventionellt tänkande men samtidigt nödvändigt i vår typ av kommunikationskultur.
Frågan är väl nu ifall bilden någonsin kommer att få ordets status som kommunikation?
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11. Bilagor
Bilaga 1

Illustrationen visar på processen av grafisk facilitering.
Facilitatorn startar med att lyssna vad det är som faktiskt sägs och vad som är målet med samtalet eller
mötet. Hen funderar över huvudsakliga ledord och idéer och försöker sedan sortera och gruppera det som
sägs för att sedan försöka tydliggöra helheten med hjälp av bilder och text.
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Bilaga 2

Exempel på enkla och användbara illustrationer.
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Bilaga 3

Illustrationen visar på hur och varför det kan vara bra att använda sig av tekniken Grafisk Facilitation.
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Bilaga 4

Viss typ av information är enklare att redogöra och förstå i form av visualiseringar istället för text.
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Bilaga 5

Illustrationen ger en enkel visuell beskrivning på hur projektet Sverige 3.0 är uppbyggt.
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Bilaga 6

För att skapa en visuell karta till Sverige 3.0 mötet använde vi oss av en stor 6 meters pappersduk, färger och
post-it lappar där vi samlade ledord och frågeställningar från samtalen.
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Bilaga 7

Under det 12 timmar långa mötet fylldes sedan duken med dagens händelser och resultat.
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Bilaga 8

Deltagarna hade under hela dagen bilden tillgänglig för att se mötets syften, utveckling och resultat.
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Bilaga 9

Resultatet blev sedan en fullständig bild som skickades digitalt till deltagarna som en slags sammanfattning
utav mötet.
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