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Vad är Graphic Recording? 
 

Sammanfattat är Graphic Recording ett sätt att se växtkraften i era idéer, tankar, strategier eller visioner. Det är en 

riktigt häftig upplevelse! Känslan av att hålla “the big picture” i handen gör det lättare att gå ̊ vidare tillsammans i 

en utvecklingsprocess. 

Grunden i Graphic Recording är att skapa en visuell sammanställning i realtid. Sammanställningen består av 

handritade bilder som fångar värdet i en gruppkommunikation- exempelvis möten, workshops eller föredrag. 

Graphic Recording stärker förståelsen för varandras idéer, skapar tydlighet, visualiserar vägen mot er målbild och 

samtidigt stärker minnet för gruppen. 

 

När är det lämpligt att använda Graphic Recording? 
 

Graphic Recording är mycket effektivt exempelvis under 

utvecklingsarbeten, visionsarbete, strategiarbete, 

planeringsarbete eller kreativa workshops såsom 

idégenerering. Att använda handritade bilder och visuell 

sammanställning tydliggör den samlade kunskapen och 

erfarenheten som hela gruppen besitter. När kan det då 

vara tillfälle att förstärka arbetet med Graphic Recording? 

Exempelvis när ni planerar: 

 

 En kick-off 

 Ett strategi- eller visionsmöte 

 En konferens 

 Ett brainstormingmöte 
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Hur går det till när du använder Grafant för att göra Graphic Recording? 
 

Förberedande arbete 

Inför ditt/ ert event, möte eller konferens kommer Grafant till er på ett kostnadsfritt möte. Under detta möte vill vi 

att du/ ni berättar om syfte och mål m.m., ni delger agenda och eventuella övningar eller arbeten 

mötesdeltagarna ska genomföra under ditt/ ert event, möte eller konferens för att säkerställa att vi uppfattat er 

som ni önskar. Under detta möte pratar vi även om det behövs någon speciell utrustning, något speciellt 

utrymme för att kunna utföra Graphic Recording, om det ska hanteras konfidentiell information, bilder med 

upphovsrätt osv.  

Efter detta möte avslutats presenterar Grafant en offert 

(upplägg, förutsättningar, prisuppgift) på önskat 

uppdrag. 

Uppskattad tidsåtgång för förberedande möte: 1-2 timmar 

beroende på omfattning av uppdrag. Efter detta möte 

skickas en offert enligt överenskommet leveranssätt. 

 

På mötens-/ event-/ konferensdagen 

Vi ses och tittar på eventuella mindre justeringar på plats 

innan mötes-/ event-/ konferensdagen drar igång. Ni 

genomför er agenda och Grafants Graphic Recorder är 

på plats och fångar värdet i er kommunikation genom ritade bilder. Under dagen erbjuds både deltagarna och 

arrangörerna att vara involverade i arbetet genom att titta på bilderna som växer fram och komma med 

synpunkter, tillägg osv. för att ni ska känna igen er så mycket som möjligt efter mötets-/ events-/ konferensdagens 

slut.  

I de flesta fall är bilden klar samtidigt som mötet-/ eventet-/ konferensdagen är slut. Annars avslutas bilden snarast 

och enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.  
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Vad innebär leveransen av tjänsten Graphic Recording? 
 

Handritad bild innehållande destillerad, sorterad och 

strukturerad information som kommit ut av ert möte-/ 

event-/ konferensdag för på en vald yta exempelvis 

stora papper (ca 1 x 6 meter), blädderblock, 

whiteboards eller Ipad då bilderna projiceras via 

projektor på en duk.  

 

Bilden kan med fördel användas för att påminna sig 

själv och kollegor om resultaten som ni kom fram till 

under det event som ni tidigare genomfört. Bilden kan 

hängas upp i ett projektrum eller allmänna ytor för att 

skapa möjligheter för dagliga diskussioner som bidrar till 

vidare arbete efter exempelvis en kick-off, ett 

brainstormingmöte osv. 

Ett kompletterande alternativ är att bilden fotas av och sparas ner som exempelvis .jpg för att användas i skriftliga 

sammanställningar eller presentationer som ni eventuellt vill skriva om på hemsidor eller fördrag som ni vill hålla 

inför andra enheter inom ert företag. 

 

Varför används Graphic Recording? 
 

Bilderna skapar en visuell återberättelse där era tankar 

och idéer växer fram och ökar tydligheten, kärnfullheten, 

förståelsen och engagemanget hos deltagarna. 

Hastigheten att ta in vad någon annan menar ökar om 

man fångar det med en bild. Feedbackloopen blir kortare 

mellan de olika individerna eftersom hjärnan läser bilder 

fortare än text. Det har även visat sig i forskning att en 

visuell sammanfattning gör det enklare för oss alla att 

efter ett möte minnas vad som sagt. Arbetar man 
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dessutom i en internationell miljö där språk och kulturskillnader är en utmaning är en grafisk översättning till stor 

hjälp för att undvika missförstånd. 

Graphic Recording skapar tydlighet och uppmuntrar till engagerad interaktion när samtal, texter, tankar och 

idéer förvandlas till sammanhängande bilder på ̊ ett dynamiskt och intressant sätt. 

Välkommen! 
 

Tack för att du tog dig tid att skapa dig en bild av vad Graphic Recording innebär. Skulle du vilja testa på 

budskapsillustration?  

Kontakt gärna Terese Ellnestam, Graphic Recorder/budskapsillustratör/utbildare, på något av nedanstående 

alternativ.  
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