
KREATIV	  METOD:	  VISUALISERA	  
VAD	  GÅR	  DET	  UT	  PÅ?	  
Metoden	  går	  ut	  på	  a.	  skapa	  en	  visuell	  bild	  av	  komplexa	  samband	  för	  a.	  förstå	  skeenden	  och	  
mänskliga	  beteenden	  såväl	  som	  fördröjningseffekter.	  
Visualiseringen	  kan	  ta	  sig	  olika	  u.ryck	  beroende	  på	  vilka	  hjälpmedel	  som	  står	  All	  buds.	  
E.	  alternaAvt	  hjälpmedel	  för	  strategier	  som	  Realize	  AB	  licensierat	  är	  LEGO	  Serious	  Play.	  

NÄR	  SKA	  DET	  ANVÄNDAS?	  
Används	  företrädesvis	  vid	  organisatoriska	  frågeställningar	  eller	  frågeställningar	  som	  
involverar	  mänskligt	  beteende.	  Kan	  också	  användas	  vid	  produktutveckling	  men	  framförallt	  
vid	  produkter	  som	  hanteras	  på	  e.	  mer	  komplext	  sä.	  av	  människor.	  

HUR	  GÅR	  DET	  TILL?	  
•  Använd	  Papper/Penna/Post-‐it	  eller	  produktmaterial	  för	  a.	  bygga	  upp	  hur	  saker	  och	  Ang	  hänger	  samman	  och	  kunna	  beskriva	  vad	  

som	  sker.	  
•  Vanliga	  post-‐it	  lappar	  i	  kombinaAon	  med	  pilar	  av	  olika	  typ	  (tjocklek,	  riktning,	  linjetyp)	  kan	  användas	  för	  a.	  beskriva	  en	  organisaAon	  

och	  dess	  kommunikaAonsvägar.	  
•  Börja	  med	  få	  delar	  (t.ex.	  5	  st	  post-‐it)	  och	  u.öka	  sedan	  
•  Skriv	  på	  lappar	  och	  pilar	  vad	  de	  står	  för	  
•  Använd	  mindre	  gröna	  och	  röda	  lappar	  för	  a.	  visa	  var	  och	  vad	  som	  är	  möjligheter/problem	  
•  UTör	  scenarier	  i	  ”bygget”	  genom	  a.	  visa	  hur	  t.ex.	  en	  idé	  eller	  e.	  krav	  tar	  sig	  igenom	  ”bygget”	  

ATT	  TÄNKA	  PÅ	  
Processen	  a.	  visualisera	  är	  oWa	  vikAgare	  än	  
resultatet.	  En	  enad	  syn	  brukar	  vara	  en	  av	  vinsterna	  
Vid	  provokaAon	  är	  det	  många	  som	  försvarar	  sig	  
personligen	  om	  det	  är	  organisatorisk	  visualisering	  

EXEMPEL	  
Hur	  ser	  biblioteksfunkAonen	  ut?	  Bibliotek,	  låntagare,	  inköp,	  m.fl.	  (Bygg)	  
Hur	  ser	  relaAonerna	  ut?	  (Bygg	  kopplingar)	  
Var	  finns	  möjligheter	  och	  problem?	  (röda	  och	  gröna	  lappar)	  
Hur	  fungerar	  det	  när	  man	  vill	  ha	  en	  bok	  som	  inte	  finns?	  (scenario)	  
Vad	  händer	  om	  låntagaren	  är	  den	  som	  lånar	  ut	  istället?	  (provokaAon)	  
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