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Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

ARRANGÖRA!
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”Jag var på en utbildning nyligen och tänkte att 
jag skulle vilja göra en utbildning som börjar 
på ett helt oväntat sätt. Typ att du kommer in i 
ett mörkt rum med ett tänt ljus, ett lik och 
 frågan: ’Vad ska vi göra nu?’ ” säger Thor  
Rutgersson, som arbetar på ABF. Jag frågar 
honom om han menar något slags cluedo- 
arrangemang? ”Min poäng är att idag börjar 
allt med en namnlek. Jag längtar efter något 
helt annat” svarar han. Jag berättar att 
på en vernissage mitt företag hade för en 
fotoutställning, Stötta manligt företagande 
fick besökarna inte ett glas med bubbel när 
de kom, som man brukar få på vernissage. 
Alla som kom fick istället en slips - för att 

knyta an till temat manlighet. De flesta blev 
positivt överraskade men en del reagerade 
”var är mitt glas?” Att bryta normer för hur ett 
arrangemang ska se ut är ganska svårt men det 
ligger något i detta, speciellt i relation till det 
folkbildningsmässiga. Vi börjar tala om hur 
framtidens arrangemang kommer att se ut.  
Det här med lärande, på vilka andra sätt kan 
du lära dig någonting i arrangemanget än på 
de klassiska sätten? Visst finns det en trygghet i 
rutiner men det finns också något normerande 
i hur vi gör saker. Du tänker ”nu är det snart 
fika” och då kan du tillåta dig att förlora fokus. 
Det är också lätt när du arrangerar att använda 
inarbetade rutiner för att det är enkelt.  

Det blir extra jobbigt om du försöker tänka på 
ett nytt sätt, det behöver inte ens bli bra. Så för 
att något nytänkande ska bli ungefär lika bra 
som det traditionella kanske du måste jobba 
extra hårt. Sedan kan ibland bubblet vara den 
enda behållningen menar Thor. ”Jag var på 
ett arrangemang där ämnet lät jätteintressant 
men själva artisterna var ett gäng mumlande 
gubbar som talade obegripligt om ämnet.”  
De flesta har någon gång varit på ett arrange-
mang där du bara velat sjunka genom golvet, 
både som arrangör och som deltagare. Då är 
det viktigt att det är fritt och frivilligt, att du 
har möjlighet att gå eller att göra sin åsikt 
hörd. Att möjliggöra för det är vad ett folkbild-
ningsmässigt arrangörskap handlar om. 

INLEDNING

INNEHÅLL
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Möten mellan människor är folkbildning1MÖTAS
Välkommen till en spännande värld
Oavsett om du är bekant med ABF och folkbild-
ningen sedan tidigare så är du varmt välkom-
men till en spännande värld. ABF är en ’möjlig-
görare’. Vi sysslar inte med färdiga lösningar 
eller erbjuder utbildningar där det finns en 
lärare och ett givet studieschema. Istället har 
vi valt att satsa på folkbildning. Folkbildning 
betyder, att ni lär er av varandra, och att ni lär 
er genom att göra - Arrangöra! Om du är  
intresserad av någonting så är en studiecirkel 
ett sätt att ’ta nästa steg’. Den här boken 
lämpar sig bra för en studiecirkel i arrangör-
skap. Det innebär att du kommer att lära dig 
mer om din roll som arrangör, tillsammans 
med andra som också är nyfikna på arrangör-
skapet. Att göra det möjligt att fördjupa sig 
och utvecklas tillsammans med andra – det är 
precis vad ABF är till för. 

Den bästa arrangörsskolan
Jag som är redaktör för den här boken heter 
Pernilla Alexandersson och har varit arrangör 
ända sedan jag började engagera mig inom 
folkbildningen som tonåring. För mig är ABF 
en möjliggörare och mina år som cirkelledare 
och handläggare inom folkbildningen har 
gjort mig till en passionerad och framgångsrik 
arrangör. Det kan du också bli! Folkbildningen 
är enligt mig den bästa arrangörsskolan du 
kan gå. Du lär dig en oslagbar pedagogik, får 
många goda vänner för livet och möter män-
niskor som du annars kanske aldrig skulle ha 
mött. 

Den här boken
Den här boken är till för att du ska förstå vilket 
sammanhang du nu har hamnat i och vilka 
möjligheter som nu står mitt framför dig.  

REDAKTÖREN?
Pernilla Alexandersson  

(tidigare Karlsson), är född  
1982 och har arbetat med 
alltifrån cirkelledare inom 

folkbildningen till handläggare 
på ABF sedan 17 års ålder. 

Hon har arrangerat  
föreläsningar, kulturarrange-

mang, konstutställningar, 
filmfestivaler, kurser och 

studiecirklar inom alla  
möjliga ämnen.  

I dag är hon sedan fyra år  
projektledare, verksamhetschef, 

genusvetare, jämställdhetsex-
pert och föreläsare i sitt egen-
grundade företag Add Gender. 

Fortfarande är hon folkbildare 
i själ och hjärta och använder 

folkbildningens pedagogik 
dagligen i sitt entreprenörskap.  

 
Vill du komma i kontakt med 

Pernilla hittar du henne på 
AddGender.se.

http://www.AddGender.se
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Med hjälp av den här boken kan ni planera ett 
arrangemang från början till slut genom att 
genomföra en studiecirkel – ett förslag på hur 
det kan se ut finns i studieplanen i slutet av 
det här kapitlet. I den här boken har jag också 
samlat röster om arrangörskap i relation till 
bland annat hållbarhet, tillgänglighet, jäm-
ställdhet, och ledarskap. Jag hoppas verkligen 
att du ska finna berättelserna intressanta och 
att du lär dig mycket på vägen.

FAKTA

Utdrag ur ABFs idéprogram:  
Gör en annan värld möjlig!
Vår grundsyn är alla människors 

lika och unika värde. Vårt mål 
är att förstärka och fördjupa 

demokratin på samhällslivets 
alla områden. Vi vill verka för 

ett samhälle och en värld befriad 
från alla former av förtryck och 
orättvisor och som bejakar alla 

människors lika rätt att vara 
olika. Vårt grundläggande upp-

drag handlar om alla människors 
frigörelse – både individuellt  

och kollektivt.

Mer info hittar du på ABF.se

Arrangemang är möten
Det kanske började med att du såg en affisch 
eller så frågade en vän dig? Du såg det kanske 
för andra gången i ett socialt nätverk eller i 
tidningen? Du blev nyfiken, en nyfikenhet som 
höll i sig och du bestämde dig för att just detta 
vill du lägga din tid på! Du kanske skrev det i 
din kalender? Du förberedde dig antagligen, 
skapade dig förväntningar, omedvetet eller 
medvetet. Du talade med folk i din närvaro, 
eller läste på om ämnet. Du närvarade, 
psykiskt och fysiskt på ett möte – ett möte i 
form av ett arrangemang. För att ha kunnat 
närvara måste du ha kunnat ta dig till platsen 
där det hände, eller ha haft tillgång till de 
kommunikationsmedel eller andra resurser 
som behövdes för att klara av att närvara.

Studiecirkelns pedagogik
I en studiecirkel träffas ni regel-
bundet för att studera, diskutera 

eller öva sig på något tillsam-
mans. Studiecirkeln kan handla 

om nästan vad som helst. Du kan 
till exempel studera engelska, 
diskutera miljöfrågor, lära sig 

spela gitarr eller göra film. 
Källa: ABF.se 

Du är mitt i en rörelse
ABF är ett studieförbund och heter i sin helhet 
Arbetarnas Bildningsförbund. Ett studieför-
bund har som uppgift att bedriva en fri och 
frivillig bildningsverksamhet. Det innebär 
konkret att det ska arrangeras platser och hän-
delser i samhället där du som människa kan 
vara delaktig på din fritid och uppleva att du 
lär dig nya saker. ABF ska skapa möten. Alla 
studieförbund har en unik inriktning och ABFs 
värderingar redovisas i ett idéprogram som 
tagits fram av ABFs medlemsorganisationer. 
ABF driver och genomför sin verksamhet tack 
vare sina medlems- och samarbetsorganisa-
tioner och alla de folkbildare som arbetar eller 
engagerar sig i organisationen. Allas delak-
tighet lika mycket värd. Tillsammans skapar 
dessa delar en rörelse. Du är med i denna 
rörelse och en folkbildare – det är du.

Andra har också närvarat, på ett liknande 
sätt eller på ett annat sätt. Någon var där 
som arrangör. Någon var där som attraktion, 
expert, fixare, värd, moderator, talare. Kanske 
närvarade någon som hade konsumerat och 
ställt i ordning teknik för tillfällen som detta? 
Någon fanns där som hade varit delaktig i att 
välja ut platsen, som kanske var designad och 
byggd för just tillfällen som det? Någon som 
var där hade en halvtimme innan med omsorg 
ställt stolar på rad, eller kanske plockat bort 
dem för att frigöra ett tomt golv? Någon 

http://www.abf.se
http://www.ABF.se
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Folkbildningen
... erbjuder möten mellan människor 
som vill utvecklas. Formen kan vara 
en studiecirkel, annan folkbildnings-
verksamhet eller ett kultur-program. 
Folkbildningen fungerar som en inof-
ficiell skola i demokrati och kritiskt 
tänkande, genom att fatta egna beslut 
kring ämnen som intresserar dig för 
att sedan genomföra och utvärdera 
ger dig verktyg för att till fullo förstå 
och kunna påverka en demokrati.

Hos studieförbunden söker män-
niskor ny kunskap, och delar med sig 
av befintlig. Här ges också chansen att 
både uppleva och utöva kultur.  

Just för att folkbildningen är en så 
betydelsefull del av samhället får den 
offentligt stöd från stat, landsting/
regioner och kommuner. Staten anslår 
mest medel och de anslagen har blivit 
allt viktigare i takt med att landsting/
regioner och kommuner sänker sina 
anslag. 

Riksdagen motiverar statens stöd  
till folkbildningen med att den ska:

FOLKBILDNING?
närvarade som läste upp delar ur en diktsam-
ling vilken kanske hade berört denna någon 
under en halv livstid? Kanske närvarade någon 
som framförde en låt som hade skrivits med 
ett brustet hjärta förra vintern? Ni möttes alla 
vid detta tillfälle! Att arrangera handlar om att 
skapa möten. För att skapa möten måste man 
göra massa saker. Både som deltagare och som 
arrangör. 

 » Stödja verksamhet som bidrar till 
att stärka och utveckla demokratin.

 » Bidra till att göra det möjligt för  
människor att påverka sin livs- 
situation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen.

 » Bidra till att utjämna utbildnings- 
klyftor och höja bildnings- och  
utbildningsnivån i samhället.

 » Bidra till att bredda intresset för 
och öka delaktigheten i kulturlivet.

Källa: Folkbildningsförbundet  
som är studieförbundens intresse- 
organisation, Studieforbunden.se.

Folkbildningsrådet 
... i sin tur fördelar statsbidragen  
mellan de tio studieförbunden och 
Sveriges cirka 150 folkhögskolor.  
De utvärderar också verksamheten. 
Mer info hittar du på: Folkbildning.se. 

http://www.studieforbunden.se
http://www.folkbildning.se
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STUDIECIRKLAR?
En studiecirkel 
... kännetecknas av att minst tre  
personer träffas fysiskt vid minst tre tillfällen 
och lär sig saker tillsammans. För scenkonst- 
film- och musikgrupper kan exempelvis repeti-
tions-tillfällen utgöra studiecirkelträffar. Andra 
exempel på studiecirkelämnen kan vara text-
analys, ljussättning, musikproduktion, komposi-
tion, filmredigering, scenografibygge  
och kostymskrädderi och förstås i  
arrangörskap.

För att starta en studiecirkel skickar ni in  
blanketten Anmälan om studiecirkel till er kon-
taktperson på ABF. När studieplanen godkänts 
av er kontaktperson på ABF så skickar vi ut en 
närvarolista. På den fyller ni i varje gång ni träf-
fas och vilka som var närvarande. På baksidan 
av listan skriver ni vad ni gjort under cirkel-
träffen.  
 
När ni är färdiga med studiecirkeln, eller allra 
senast vid årets slut, skickar cirkel-ledaren in 
närvarolistan till er kontakt-person. Ni kan få 
hjälp med kostnader förknippade med studiecir-
keln från ert studieförbund. En studiecirkel får 
endast anmälas till ett studieförbund.  

Studiecirkeln kännetecknas av:
 » Att cirkeln är öppen för alla.

 » Att deltagaren själv avgör om  
hon/han vill delta.

 » Att deltagarna har möjlighet att  
påverka innehåll och upplägg.

 » Att kunskap söks gemensamt.

 » Att det finns studiematerial eller  
studieplan som godkänts av ABF.

 » Att cirkeln leder till någon form av 
utveckling/förändring.  

En studiecirkel måste minst:
 » Ha tre deltagare.

 » Genomföra tre träffar.

 » Träffas nio studietimmar (en studie-
timme är 45 minuter och 15 minuters 
paus eller planering beroende på hur ni 
lägger upp det).

 Om en studiecirkel inte passar med  
 kriterierna kallas det för Annan  
 folkbildningsverksamhet.

Cirkelledaren
... är den som för arbetet i studie- 
cirkeln framåt, förbereder träffarna 
och ser till att arbetsklimatet blir 
som bra som möjligt. En guide och 
inspiratör som delar med sig av sin 
ämneskunskap och skapar en cirkel 
där alla kan delta på lika villkor. 

Inom ABF finns 32 000 cirkelledare. 
En del är anställda och leder flera 
cirklar varje år, medan andra är  
cirkelledare på sin fritid inom någon 
av ABFs medlems- och samarbets-
organisationer eller i en cirkel de 
startat på eget initiativ. Den gemen-
samma drivkraften är att de brinner 
för sitt ämne och för folkbildningens 
idé.

Deltagaren
... är den som deltar i studiecirkeln, 
ledaren är också en deltagare. 

Källa: DIY-ABF.se

Sverige är i grunden en studiecirkeldemokrati. Det är genom studiecirklar som 
generationer har tränat sig själva i kritisk analys så att de kan nå förnuftiga 
beslut genom att arbeta med varandra, utan att ge upp sina ideal. 

OLOF PALME

http://www.DIY-ABF.se
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Engagerad arrangör
Emelie Bergermark arbetar på ABF i Örebro 
län. Hon har till och från ägnat mycket tid åt 
sitt eget arrangörskap men just nu arbetar hon 
med studiecirklar och hjälper andra arrangörs-
grupper i deras genomförande. De vill oftast 
göra konserter, teaterföreställningar, konstut-
ställningar eller andra kulturarrangemang 
men de ordnar också föreläsningar. Det är 
mycket handledning från hennes sida och hon 
hjälper till med att planera budget, sätta ramar 
för projekten och peppar arrangörerna. Själv 
anordnade hon flera konserter och musikfesti-
valer tillsammans med ABF innan hon började 
arbeta där, så hon vet vilken möjliggörare 
ett studieförbund kan vara för en engagerad 
arrangör. 

Detta för att sprida vad du har på gång och för 
att få nys om bra artister, föredragshållare och 
samarbetspartners, men självklart också för 
att nå ut till deltagare för sitt arrangemang. 
Emelie har flera tips på hur du kan nätverka: 
”Ett sätt är att samla på sig kontakter medvetet. 
Ett annat är att hela tiden berätta vad du har 
på gång inför alla du träffar.” För att behålla 
sitt nätverk och samtidigt utöka det bör du 
tänka på att tillföra ett värde till de andra i sitt 
nätverk. Det kan du göra genom att till exem-
pel vara en bra ledare, en trevlig medarbetare, 
en genomförare eller en konfliktlösare. 

För Emelie är det viktigt att göra andra saker 
i arrangörsgruppen än att bara planera själva 
arrangemanget. Man måste ha roligt på vägen, 
annars är risken stor att ingen vill fortsätta 
engagera sig. Ha en arrangörsfest, åk iväg och 
bowla eller träffas hemma hos någon och laga 
mat tillsammans. Ibland kan det handla om 

Vikten av nätverk
När du är arrangör är det viktigt att ha ett 
nätverk, dock inte nödvändigtvis stort i antal. 

Intervju med Emelie Bergermark 
om arrangemang och folkbildning
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något så enkelt som att byta lokal, ha ett möte 
utomhus om det är fint väder eller ta med tårta 
till mötet. Det är också viktigt med milstolpar 
– skriv upp vad som behöver göras och bocka 
av det som är klart på en lista så att alla känner 
att arrangemanget närmar sig. Och fira era 
framgångar efteråt! 

Visa att du tror på dem
Även om du gjort ditt allra bästa, delat upp 
ansvarsområden och peppat, så kan det ändå 
bli så att folk inte tar ansvar eller gör det ni har 
bestämt. Då får du tänka över hur du kan inspir-
era folk till att se vad som kan göras bättre. 
”Ofta kan personen gå in i försvarsställning 
om du tar upp problemet inför hela gruppen. 
Då kan det vara bättre att ha ett enskilt samtal 
och säga ’Jag tycker inte att det här funkar så 
bra. Hur tycker du att vi ska lösa det?’ och på så 
sätt ge personen en chans att ordna det själv.” 
Att vara ärlig och ge återkoppling är också ett 
sätt att peppa folk, att ge dem en möjlighet 
att utvecklas och att lära sig mer om sitt eget 
arrangörskap. Visa dem att du tror på dem!

Vikten av att planera
De allra flesta Emelie arbetar med jobbar ideellt 
och då är uppmuntran och pepp om möjligt 
ännu viktigare. Som handläggare på ABF kan 
det vara lika svårt att sätta gränser som det 
kan vara då man engagerar sig ideellt. ”Faran 
med att ha ett så roligt jobb är att det lätt glider 
över till att bli ideellt, för att du verkligen vill 
att arrangemanget ska bli av” berättar Emelie. 
Ett annat perspektiv är att det ställs högre krav 
på en att ställa upp när man jobbar med ett 
arrangemang i sin tjänst. Man kan inte lägga 
lika mycket ansvar på de som engagerar sig helt 
ideellt. Ställer någon upp på sin fritid så måste 
de, mitt i alltihop, få lov att backa och säga: 
”Jag hinner inte.” Om du inte har så mycket 
erfarenhet av att arrangera kanske du får en idé 
och du kastar sig ut i den innan du har tänkt 
igenom det ordentligt.

Därför blir det extra viktigt från hennes 
perspektiv att hjälpa arrangörsgrupperna att 
planera. På så sätt orkar de hela vägen och 
du undviker onödigt pressade tidsscheman. 
Men även om du är en erfaren arrangör så är 
det svårt att vara realistisk i sin tidsplanering. 

Att vara ideell innebär att du frivilligt 
engagerar dig i en ideell verksamhet 

utan att få betalt. Andra vanliga 
definitioner är till exempel volontär, 
frivilligarbetare, aktiv medlem och 

förtroendevald. 

Ungdomsstyrelsen.se

”Jag är dålig på det själv” berättar Emelie ”men 
tanken med ett arrangemang är till en viss 
del att det ska vara intensivt. Sedan får det ju 
inte vara alltför mycket stress i det. En lärdom 
är att riggandet inför ett arrangemang – och 
efterarbetet - alltid tar mycket längre tid än vad 
du tror.” 

IDEELL?

http://www.Ungdomsstyrelsen.se
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tips!
Emelies tips för att  

engagera och peppa: 

 » Skaffa dig ett bra nätverk genom att 
medvetet samla kontakter.

 » Berätta vad du har på gång för alla du 
träffar.

 » Tillför ett värde till ditt nätverk genom 
att göra det du är bra på.

 » Gör andra saker i arrangörsgruppen än 
att prata om och planera arrangemanget, 
som gruppstärkande aktiviteter.

 » Sätt upp milstolpar och fira framgångar, 
bocka av på en lista för att göra det  
tydligt att arrangemanget närmar sig. 

 » Ta dig tid för enskilda samtal om någon 
inte gör det de lovat.

 » Var ärlig och ge återkoppling, utgå från 
att folk vill lära sig och växa i sitt ar-
rangörskap.

 » Hjälp varandra att planera realistiskt.

 » Lägg mer tid i planeringen än vad du 
tror, då får du tid för pepp och  
uppmuntran.

STUDIEPLAN?
I studieplanen
... sätter ni gemensamt upp målen för vad 
ni ska lära er i studiecirkeln. Ni skriver 
också hur ni ska gå tillväga rent praktiskt 
för att tillägna er dessa kunskaper. Om 
ni använder er av något studiematerial 
skriver ni det också. Studiematerial kan 
vara läroböcker, facklitteratur eller ex-
empelvis pjäsen ni spelar. Den här boken 
är ett studiematerial. 

Källa: DIY-ABF.se

Syftet med studiecirkeln (varför): 
Vi vill lära oss hur vi organiserar, rod-
dar och använder teknik i en musi-
kalföreställning.

Mål med studiecirkeln: 
Målet är att vi ska lära oss hur ett ar-
rangemang genomförs och vad ett folk-
bildningsmässigt arrangörskap är men 
också hur vi kan arbeta hållbart, jäm-
ställt, tillgängligt och engagerat tillsam-
mans i en arrangörsgrupp. 

Hur vi tänker arbeta i cirkeln: 
Vi kommer att planera och genom-
föra ett arrangemang samtidigt som vi 
genomgår studiecirkeln. Det kommer att 
hjälpa oss att se vad vårt arrangörskap 
består av, samt ge oss tips och idéer på 
vilken kunskap som vi behöver, som 
ledare, deltagare, enskilda arrangörer 
och som arrangörsgrupp. Vi kommer att 
fördjupa oss i andra studiematerial än 
Arrangöra! om det behövs. 

Studiematerial: 
Arrangöra! och våra egna anteckningar 
och vissa av lästipsen.  

http://www.DIY-ABF.se
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13

FÖRSLAG PÅ EN  
STUDIEPLAN FÖR 

ARRANGÖRA!

Lästips om studiecirklar och ABF:

Starta! - Komplett handledning för cirkelledarutbildning 
 - red. Emelie Bergermark och Thor Rutgersson, ABF, 2009.
Unga Folkbildare Om Framtiden -  
En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid 
 - red. Thor Rutgersson, Folkbildningsförbundet, 2011.
ABF? - Röster från ABFs musiknätverk och ABFs ungdomsnätverk:  
om idéprogrammet, verksamheten och framtiden  
 -red. Thor Rutgersson, ABF 2010.

 Varje träff bör vara minst två studietimmar och det går  
 bra att  under tiden planera och genomföra ett arrange- 
 mang. Släng gärna om kapitlen efter hur er kunskap i 
 arrangörsgruppen ser ut.

 » Träff ett: Förbered genom att läsa kapitel ett, presentera  
er för varandra och gör studiefrågorna tillsammans.

 » Träff två: Förbered er genom att läsa kapitel två och tre  
och gör studiefrågorna tillsammans.

 » Träff tre: Förbered er genom att läsa kapitel fyra och  
utvärdera studieplanen och arbetet.

 » Träff fyra: Förbered er genom att läsa kapitel fem och  
gör studiefrågorna tillsammans, här planerar ni också  
arrangemanget ni ska göra.

 » Träff fem: Förbered er genom att läsa kapitel sex och sju  
och gör studiefrågorna tillsammans.

 » Träff sex: Förbered er genom att läsa kapitel åtta och nio  
och gör studiefrågorna tillsammans.

 » Träff sju: Förbered er genom att läsa kapitel tio och elva  
och gör studiefrågorna tillsammans.

 » Träff åtta: Förbered er genom att läsa kapitel tolv och gör  
studiefrågorna tillsammans. Planera sista träffen lite extra,  
vad skulle ni vilja fördjupa er i lite extra?

 » Träff nio: Förbered er genom att läsa kapitel tretton och  
gör studiefrågorna. Ta upp det som ni gemensamt vill tala  
mer om innan ni slutar och utvärderar cirkeln.  
Avsluta med gemensam fika.

SVARA PÅ FRÅGORNA
 » Vem är cirkelledare för arrangörskapscirkeln?

 » Vad är vårt syfte, vårt mål och hur tänker vi arbeta?

 » Vad vill vi lära oss?

 » Hur många gånger ska vi ses och hur länge ska varje träff vara?

 » Vad är viktiga spelregler för studiecirkeln?

 » Vad gör vi om vi blir osams i studiecirkeln?

 » Hur gör vi om någon blir sen eller inte kan komma?

 » Hur ska vår studieplan se ut?

 » Är vår cirkel hållbar? 

 Om ni är en grupp kan ett bra sätt vara att sitta tillsammans  
 och först anteckna kring varje fråga och sedan gå en runda 
 och tala fritt om dem. Låt det ta lite tid.  
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2GÖRA
Arrangemang är engagemang

Du vill också göra! 
Du överväger det noga eller blir tillfrågad? 
Du kanske själv vill stå på scen och för att få 
möjligheten till det måste du göra ett arrange-
mang? Du kopierar, tänker nytt, planerar och 
visionerar. Du börjar kanske ensam, men för 
att skapa möten måste du involvera andra. 
Likväl kan det hända att du fortsätter på 
någon annans lust att skapa möten? Hur du än 
hamnade här så är du nu arrangör, producent, 
regissör, spindeln i nätet. Nu bara måste det bli 
bra! 

ömt. En del kan ibland tycka att man är lite 
väl tjatig, kontrollerande, tar för mycket plats 
och kanske är lite för mycket helt enkelt. Folk 
kommer alltid att ha åsikter om människor 
som brinner för saker. ”Det blir bättre när 
du blir äldre” hur ofta har jag inte fått höra 
det? Ja – det blir bättre när du blir äldre, du 
får bestämma mer själv och engagemang 
blir helt plötsligt drivkraft, erfarenhet och 
expertkunskap. Så låt engagemanget flöda och 
inspirera andra genom att skapa oförglömliga 
arrangemang med det tema och den form du 
brinner för. Det finns många olika sätt att göra 
detta på. Själv har jag varit på och arrangerat 
en mängd aktiviteter och här kommer ett par 
exempel på hur det kan se ut.

Det finns många olika  
former av arrangemang:

Musikfestival, spelkväll, 
DJ-spelning, filmfestival,  

evenemang, föreläsning om 
musik eller musikskapande,  

dansworkshop,  
unconference,  

dansuppvisning, prova på 
dans, teater, filmvisning, film-

workshop, musikworkshop 
scenframställning, 

 föreläsning, bildvisning, 
konferens, konstutställning, 

vernissage, stickkurs,  
utställning, fotoutställning, 

estetik, fotoworkshop,  
performance, graffitiwork-
shop, politisk föreläsning, 

forum, boksläpp,  
demonstration, manifesta-

tion, disco, insamling,  
danskurs, gala, LAN, musik-
spelning, maraton, festival, 

event…

ARRANGEMANG?

Engagemang
Jag har alltid haft ett djupt engagemang i det 
jag tar mig för. Det ser jag som en fantastisk 
egenskap och jag vårdar mitt engagemang 
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FAKTAMusikfestivalen som blev kaos

inte och de hittade inte oss. Det kom mycket 
folk till fritidsgården och vi hade inträde där 
vinsten skulle gå till en kvinnojour. Jag var 
konferencier och det kändes som att det hela 
höll på att bli en riktig lyckad kväll. När en 
kvinna äntligen gick upp på scenen, efter min 
glada presentation, så hände det. Någon i 
publiken, som antagligen var provocerad av 
kvällens tema, började skrikande kalla sånger-
skan för hora och kaos utbröt. Jag minns inte 
exakt vad som hände men vi fick avbryta och 
jag stormade upp på scen och höll ett argt 
brandtal rakt från hjärtat.  
 
Jag var så arg! Hur kunde denna person göra 
så här? Jag minns tårar och kaos och ilska. 
Sedan minns jag inte mer än att när det stora 
dragplåstret på slutet spelade, så hade nästan 
alla gått hem. Det kändes pinsamt men vi få 
som var kvar lade oss på golvet i lokalen och 
lyssnade till den fantastiska musiken och 
kände att det här var kanske inte så illa ändå. 
Vi få som var kvar brann verkligen för temat 
och vi slapp oroa oss för att någon skulle 
kränka någon annan. Då lärde jag mig att 
antalet deltagare inte alltid är det viktiga, det 
är målgruppen som är det viktiga. Att de som 
kommer verkligen vill vara där.

Ett arrangemang...
 har ett mål och ett syfte, det sker  

under en begränsad tid på en eller 
flera platser. På arrangemanget deltar 
vissa deltagare och det finns ett visst 

innehåll. Anledningen till ett arrange-
mang är för att skapa möten mellan 

människor. 

Arrangera och arrangörskap...
 handlar om att ha förmågan eller lära 
sig förmågan att skapa möten mellan 
människor som är framgångsrika och 

tillför ett värde för alla som medverkar. 

Ett arrangemangs faser...
 handlar om att det finns ett före,  

under och efter när det gäller arrange-
mang. När vi talar om faser så talar vi i 
relation till själva tidpunkten då mötet 

skapas. Ett arrangemang börjar med en 
idé och ett engagemang som leder till 
ett beslut om vad vi vill göra och tror 

oss kunna göra. 

Efter beslutet börjar planeringen  
som avslutas med genomförandet som 

också handlar om att slutföra efter-
arbetet. Efter själva genomförandet 

utvärderas arrangemanget och arbetet, 
kanske ruvar du redan då på en ny idé?

Ett av mina första arrangemang ordnade jag 
tillsammans med några andra medlemmar i 
det politiska ungdomsförbund jag var aktiv i 
som tonåring. Vi skulle anordna en musikfes-
tival på den lokala fritidsgården. Temat var 
mäns våld mot kvinnor. Vi var nybörjare på att 
arrangera och allt kändes spännande. När man 
inte vet så mycket så känns också allt så där 
skönt enkelt. Du tar allt som det kommer och 
det ni inte har tänkt på har ni inte bara ignore-
rat utan ni har faktiskt i ärlighetens namn 
inte tänkt på det. Eftersom vi skulle arrangera 
det feministiskt så ville vi ha åtminstone 40 
procent kvinnor på scen. 

Just i den stunden så kändes det som om att 
det inte fanns ett enda band med kvinnor i 
hela världen. Vi letade och efterlyste i alla 
nätverk och förlängda nätverk, kompisars 
kompisar. Det var precis innan de internet-
baserade sociala nätverkens guldålder så det 
var inte lika lätt att sprida en förfrågan då som 
det är nu. Vi hittade till slut några kvinnor 
och eftersom tiden var knapp så fick det duga 
med 30-70, vi var dock långtifrån nöjda. Det 
grämer mig att det antagligen fanns kvinnor 
och tjejer mitt framför näsan på oss som säkert 
längtade efter en spelning. Vi hittade dem 
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Dansuppvisningen där jag ofrivilligt fick vara med

nummer. Ledaren, en kvinna klädd i de mest 
fantastiska glittrande kläderna, satte igång 
och det var så vackert. Jag stod trollbunden 
bredvid skolaulans vaktmästare som hängde 
över skaftet på en sopborste. Dansaren på scen 
tände helt plötsligt ett ljus och använder det 
rytmiskt i dansen som rekvisita. Jag tänkte 
inte mer på det förrän vaktmästaren lutade sig 
mot mig och viskade: ”du vill nog släcka det 
där ljuset nu om du inte vill att brandlarmet 
ska gå.” Jag tittade panikslaget på honom och 
han bara ryckte på axlarna. Jag såg framför 
mig hundra föräldrar i panik och lika många 
gråtande barn. På en sekund beslutade jag mig 
för att ge mig upp på scenen och blåsa ut ljuset 
– och i en smidig rörelse springer jag in från 
ena sidan, sveper förbi danserskan och blåste 
snyggt ut ljuset, i farten, på första försöket. 

Hon tittade förvirrat på mig i kanske en tion-
dels sekund men fortsatte sedan proffsigt sin 

koreografi. Ingen i publiken rörde en min. Jag 
vet ännu idag inte om de trodde att jag ingick 
i numret eller inte. Så smidig kände jag mig i 
alla fall. Jag lärde mig att snabba beslut ingår 
i arrangörskapet och jag lärde mig att vakt-
mästare inte alltid informerar om allt så det är 
bättre att fråga en gång för mycket. 

Jag arbetade som handläggare på ABF och 
handlade dans för barn och vuxna i olika 
former. Vi skulle ha en gemensam avslutning 
inför sommaren och jag roddade med alla 
föräldrar, barn, ledare, plats, önskemål av 
olika slag, omklädning, inträde, biljetter, larm 
och ja allt mellan himmel och jord. Jag gick dit 
samma dag och förberedde mig på organiserat 
kaos. Vissa arrangemang, hade jag lärt mig, 
kan man aldrig planera i detalj - du får följa 
med dit de tar dig. Allt kom igång och jag 
behöll lugnet. Dans efter dans avverkades och 
de som ska vara nöjda, publiken och dansarna, 
hade ett gott humör och blixtrarna från  
kamerorna sprakade som fyrverkerier.  
 
Det var säkert hundra personer eller mer i 
publiken och bakom scenen var det massvis 
av barn som hade visat upp showdans. Sedan 
kommer slutnumret. En av ledarna i dans-
formen Bollywood skulle visa ett special-

Passion för engagemang
Allt som jag arrangerar och har engagerat mig i 
har inte byggt på jämställdhet, det som verk-
ligen engagerar mig mest. Det är tillräckligt 
roligt att arrangera för att det inte måste vara 
så att ämnet för arrangemanget måste engag-
era mig djupt. Självklart är det dock så att det 
alltid är extra roligt att få arrangera något 
som har att göra med det som du verkligen 
brinner för, som du har en passion för. Vad det 
egentligen är och innebär, det är olika för alla 
människor.  
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    Inom folkbildningen kallas ett arrangemang för ett kulturprogram

Ett kulturprogram kan vara en föreställning, konsert, filmvisning eller föreläsning  
som är öppet för alla. ABF kan hjälpa de grupper som har studiecirkel eller annan  
folkbildningsverksamhet hos oss med att göra kulturprogram (arrangemang) möjliga. 

Det ska ske i samarbete med ABF. I marknadsföring av arrangemanget, såsom affisch  
och programblad, måste det framgå att arrangemanget sker i samarbete med ABF.  
Ett kulturprogram får endast anmälas till ett studieförbund. 

     Alla arrangemang kan inte vara  
     kulturprogram utan ett kulturprogram kännetecknas av:

 » Att det är en sammanhållen verksamhet, program eller produktion  
som framförs eller redovisas inför en fysiskt närvarande publik

 » Att utformningen tillåter att delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas.

 » Att kulturprogrammet utgör ett meningsfullt inslag i föreningsliv eller  
andra sammanhang.

 » Ett kulturprogram ska vara minst 30 minuter långt.

Före genomförandet  
rapporteras följande:

KULTURPROGRAM?
Källa: DIY-ABF.se

 » Kopia eller original av inbjudan,  
affischer eller programblad

 » Starttid och sluttid för 
kulturprogrammet

 » Antal medverkande i  
kulturprogrammet 

Då får ni en blankett från ABF  
där ni efteråt ska rapportera:

 » Antal i publiken vid genom- 
förandet av kulturprogrammet,  
uppskattningsvis hur många  
kvinnor respektive män som deltog. 

 » Kvitton för kostnader för att  
eventuell kostnadsersättning ska 
kunna betalas ut

http://www.DIY-ABF.se
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Sånt som engagerar
En annan person som har lärt sig genom att 
arrangera utifrån sitt engagemang är Lotta 
Axelsson, Hon jobbar på ABF Malmö och ABF 
Härryda med Musik- och Ungdomsverksamhet, 
arrangerar Popkollo i Göteborg och spelar i 
punkbandet Vicious Irene. Hon sitter även 
med i Popkollo riksorganisations styrelse och 
är en av tre som driver klubb Utopin i Malmö. 
I och med hennes stora musikintresse så har 
hon engagerat sig inom folkbildningen genom 
studiecirklar sedan tonåren då hon startade sitt 
första band. Det tog ett tag innan cirkelformen 
’landade’ i magtrakten det vill säga att hon 
förstod folkbildningens koncept och de möjli-
gheter som det innebär. När det väl hände var 
det som om att en lampa tändes inom henne. 
Efter det blev hon som en studieförbundsam-
bassadör i alla sammanhang hon rörde sig 
i. Hon är även verksam inom den politiska 
D.I.Y.-rörelsen där olika idéer till arrangemang 

FAKTA

Lotta Axelsson berättar om vad  som engagerar henne mest

Popkollo...
är ett musikläger för tjejer  

12-18 år och arrangeras i flera städer 
runt om i Sverige.  

Se popkollo.se

D.I.Y.-rörelsen...
(Do-It-Yourself) inom ABF handlar 

om möjligheter för unga att göra 
folkbildning själva och är främst 

förknippade med musicerande och 
ABFs band- och musikverksamhet.  
Andra D.I.Y.-verksamheter är: D.I.Y 

film, D.I.Y. teater, D.I.Y. hantverk 
och D.I.Y. valrörelse.

Källa: DIY-ABF.se
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föds och genomförs i rasande takt med olika 
människor, ofta inte anknutna till en förening 
utan mer löst organiserade. I den här texten 
delar hon med sig av att jobba med jämställd-
het och genusperspektiv i en arrangörsgrupp, 
det är nämligen det som engagerar henne 
mest.

ålder, klassbakgrund och liknande. 
Det bästa var dock att vi ändå lyckades genom-
föra det, dessutom blev det succé! Trots för 
lite planering och väldigt lite erfarenhet av att 
arrangera. Det var massor av folk som kom 
och överlag blev det väldigt lyckat.  
Annars är ett typiskt arrangemang för mig att 
arrangera Popkollo, det har jag gjort så länge 
nu och jag älskar det! Jag sitter i ekonomi- och 
finansieringsgruppen för Popkollo Göteborg 
sedan länge och trivs bra med det. Jag lär mig 
hela tiden nya saker samtidigt som vi förhopp-
ningsvis blir lite bättre år för år.  

och spela tidigt i livet men drogs samtidigt 
med grov prestationsångest. Jag tänkte kon-
stant på mig själv som dålig och kände ofta 
skam när jag  
gick till pianolektionerna, och om möjligt 
ännu värre var det när jag var tvungen att 
uppträda på scen. Samtidigt så ville jag inget 
hellre innerst inne. Jag kunde inte sluta att 
tänka att jag inte var bra nog. När jag sedan 
kom in på musiklinjen på gymnasiet och ville 
spela gitarr hellre än piano förvärrades detta 
i kombination av en gitarrlärare som aldrig 
frågade mig vad jag ville spela och hellre satt 
och skröt om hur bra han själv var. 

Hur ett engagemang väcks
Ett av mina stora intressen som engagerat mig 
länge är att driva musikbranschen mot ett 
öppnare och mer jämställt klimat. Ett driv som 
har funnits med nästan lika länge som min 
drivkraft i att skapa musik. Jag började sjunga 

Jag lär mig hela tiden
Jag minns den mäktiga känslan av när vi 
arrangerade feministfestivalen i Göteborg 
(tror det var år 2000). Jag gick på Kvinno-
folkhögskolan då och valde 8-marsgruppen 
som tillval under skoltid. Alla som gick den 
kursen var med och bestämde vad för typ 
av arrangemang vi skulle göra kring den 
internationella kvinnodagen 8 mars, vilket 
resulterade i en veckas kvinnoseparatistisk 
feministfestival. 

Jag minns att vi hade bland annat screentryck 
och eldkonst på schemat – det var där jag lärde 
mig att spruta eld för första gången. Det som 
var värst då var när gruppen inte kunde hålla 
sams. Det var en stor grupp med många olika 
bakgrunder, språk och referenser. När det inte 
fanns tid att lägga på hur vi jobbade så tog 
ibland makthierarkier över, som exempelvis 

 
Jobbet i den gruppen handlar om att söka 
pengar, skriva ansökningar, jobba på samar-
betsrelationer, räkna ut en ungefärlig budget, 
se till att budgeten inte överskrids och även se 
till att den förankras i den övriga arrangörs-
gruppen och göra en slutbudget och slutrap-
port när projektet är avklarat.

Där någonstans blev det tydligt för mig vem 
som förväntades spela vilka instrument och 
hur. Jag hade startat ett grungeband i hög-
stadiet som enbart bestod av tjejer och vi blev 
överösta med de klichéartade kommentarerna 
”men ni kan ju faktiskt spela” och ”ni är 
ganska bra för att vara tjejer”. När jag sedan 
fick en inblick i att detta var ett system och 
inte något personligt mot oss, att dessa erfar-
enheter delades med fler tjejer, ville jag såklart 
ändra på den här bilden. Jag vill kunna vara 
lika mycket musiker som vilken annan person 
som helst. Kön ska inte ha med saken att göra!  
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FAKTA: 
RUNDOR 

Rundor går till så att alla sitter i en ring eller så att alla 
kan se varandra i gruppen. Ni bestämmer ett ämne som 
ni ska prata om, exempelvis att brainstorma kring nästa 
arrangemang. Sedan får var och en i tur och ordning 
prata, utan att bli avbruten eller få svar, tills hela grup-
pen har pratat. På det sättet kommer allas tankar med 
oavsett vana att prata inför en grupp. 

Att skicka runt en talpinne kan vara ytterligare ett 
sätt att visa att den som håller i föremålet inte får bli 
avbruten. När du talat färdigt lämnar du föremålet till 
nästa person i ordningen. Variera vart rundan börjar 
om ni kör flera gånger. Första personen som börjar 
sätter ofta nivån på rundan så det kan man tänka på 
som första person ut. Säger du tre ord säger ofta nästa 
person tre ord också. Som ledare kan man i första 
rundan visa på att du får ta tid på sig om det exempelvis 
är en grupp som består av vissa deltagare som inte tar så 
mycket plats som de har rätt till. 

Fyra frågor till Lotta... ”Det finns olika maktordningar och  
hierarkier i samhället som påverkar  
oss alla. För att få en så demokratisk 
grupp som möjligt gäller det därför  
att du tänker på det vid dina möten  
med gruppen.” 

Hur bryter du hierarkier i en grupp?
Det finns olika maktordningar och hierarkier i samhället som 
påverkar oss alla. Kopplat till exempelvis kön, ålder, sexualitet, 
etnicitet, olika kroppar med olika funktioner och så vidare. För att få 
en så demokratisk grupp som möjligt gäller det därför att du tänker 
på det vid dina möten med gruppen. Rundor kan vara ett bra sätt att 
få alla att prata men det är viktigt att ingen blir tvingad till något. Det 
kan också vara bra om alla i gruppen får en ansvarsuppgift så att alla 
känner sig inkluderade och viktiga.

Var hittar jag band till mina arrangemang?
En av de vanligaste kommentarerna som jag fortfarande hör om 
varför det inte bokas fler tjejer till landets scener är ”att det inte 
finns några”. Det är ingen tillräcklig ursäkt, idag finns det flera olika 
hemsidor där du enkelt kan få tips om otaliga band. 

Hur kan vi mäta om vi är jämställda eller inte? 
För att kunna se hur pass jämställda vi är när vi arrangerar och driver 
vår förening så behöver vi ha verktyg för att kunna mäta det. Enklast 
är att kartlägga och föra statistik enligt tre nivåer: Antal, resurser 
och makt.

Hur får vi jämställdheten att flyta på långsiktigt?
När ni bestämt er för att jobba jämställt är det ett åtagande ni har 
hela tiden, sådär så att det blir lika självklart som att ni måste ha en 
budget när ni ska arrangera något. Att ni räknar män och kvinnor i 
banden ni bokat till er scen. Att ni räknar vilka som är tekniker. Att 
ni kollar så att affischen stämmer överens med det ni vill säga. Att ni 
jämför vilka som får betalt för att spela/jobba och vilka som jobbar 
gratis och ser till så att det är lika mellan könen.
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    Lottas tips för ett jämställt arrangörskap:

 » Prata igenom er värdegrund i arrangörsgruppen. Vad står ni för, vad är okej och  
vad är inte okej? Exempelvis vilka budskap får skrikas ut på er scen under er kväll? 
Vad vill ni signalera till era besökare? Finns det några normer ni vill utmana?  
Se till så att alla i gruppen är enade om vad ni vill och att ni jobbar tillsammans. 

 » Definiera er målgrupp medvetet.

 » Tänk även igenom er marknadsföring medvetet. Hur ser er marknadsföring ut?  
Vem ser er marknadsföring idag och vem ser den inte? Vem finns på bilderna?  
Vem kan känna igen sig? Har vi fått med alla när vi tänker på vår marknadsföring? 
Är vi tillgängliga för alla vi vill nå? Vad speglar er marknadsföring för värderingar?

 » Ibland kanske ni vill provocera med er marknadsföring av ett arrangemang och där-
för medvetet väljer en provocerande bild till affischen. Vad får det för konsekvenser?  
Exempelvis om du väljer en avklädd person eller bilder som speglar våld. Vem talar 
bilden till och finns det någon som kan ta illa upp?

 » Försök att tänka utanför lådan om ni vill nå nya människor. Bor ni i ett litet samhälle 
– ta en bil och kör runt i stan och berätta om ert arrangemang. 

 » En musiker är en musiker. När vi planerar vilka band som ska bokas så kanske vi 
pratar om kön på musikerna i banden. Det är dock inget som är intressant för själva 
banden att veta. Ingen vill vara bokad på grund av sitt kön! Tänk även på detta i 
marknadsföringen. 

 » Om ni nämner könstillhörigheter i en presentation av ett band så kanske alla 
banden borde ha det också. Ni är de som skapar normerna för ert arrangemang och 
grupp. Hur vill ni de ska se ut?

 » Lägg in tid i planeringen för att jobba ihop arrangörsgruppen så att ett överenskom-
met ledarskap och samarbete går före omedvetna hierarkier.

tips!
Här kan du hitta band  
till ditt arrangemang:

Rättviseförmedlingen -   
   Rattviseformedlningen.se

Nätverket 50/50 - 
  Natverket5050.se

Ladyfest Göteborg och Malmö -    
   Ladyfest.se

Tre nivåer för att  
mäta jämställdhet:

1. Personer/huvuden/antal involv-
erade människor, exempelvis hur 

många  tjejer respektive killar är vi i 
vår arrangörsgrupp?

2. Pengar/ersättning/lön/resurser, 
exempelvis vilka får ersättning för 

arbetet de gör? Vem får åka på 
utbildning?

3. Makt/status, exempelvis vem står 
överst eller störst på affischen? Vem 

är ordförande?

FAKTA 

http://www.Rattviseformedlningen.se
http://www.Natverket5050.se
http://www.Natverket5050.se
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DEFINITIONER
Jämlikhet
... att sträva efter jämlikhet är att 
sträva efter alla människors lika värde 
och likhet inför lagen, samt lika möj-
ligheter, rättigheter och skyldigheter i 
samhället.  

Jämställdhet
... är ett unikt ord för Sverige där man 
avser jämlikhet mellan kvinnor och 
män specifikt. 

Kön
... begreppet kön är en kategori som 
används för att dela in människor i 
grupperna kvinnor och män.  

Genus
... är ett ord som syftar på det so-
ciala könet, eller det sätt på vilket vi 
gör kön i samhället. Det handlar till 
exempel om hur vi hela tiden skapar 
normer för manligt och kvinnligt i 
vår vardag genom kroppsspråk, val 

av kläder, yrken, intressen och så 
vidare. Hur genus konstrueras beror 
på  historiska, sociala och kulturella 
sammanhang. Vad som anses vara 
manligt eller kvinnligt är därför 
något som ständigt förändras. 

Genusperspektiv
... att jobba med ett genusperspek-
tiv är att medvetet använda sig av 
kunskaper om genus och kön och 
analysera sitt arrangerande eller sin 
organisation efter den förståelsen 
som kommer av detta.

Feminism
... är en politisk analys och rörelse 
som ser att kvinnor som grupp är 
strukturellt underordnade män som 
grupp i samhället. Feminister vill 
ändra på denna orättvisa struktur. 
Eftersom det finns flera olika sorters 
feminism väljer man ibland att tala 
om feminismer i plural. 

Definitionerna är delvis hämtade från: BRYT! - ett metodmaterial om normer i allmänhet  
och heteronormen i synnerhet - Forum för levande historia och RFSL Ungdom.



23

G
ör

a 
• 

A
rr

an
gö

ra
! •

 w
w

w
.a

bf
.s

eLästips om arrangemang, jämställdhet och engagemang:

Handbok för dig som ska arrangera Open Sign eller andra roliga kulturaktiviteter 
 - red. Charlotte Gustavsson, Riksteatern och Allmänna Arvsfonden, 2010. 
Arrangörsbibeln
  – red. Johanna Eklund, Plural 2005.
Ung08-boken - Facit för en lyckad ungdomsfestival 
 – Ung08.nu.
Arrangera det du vill
  - Stefan Olsson och Marcus Frödin, Universe Imagine Publishing, 2005-2009.

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Vad engagerar mig?

 » Vad är ett arrangemang?

 » Vilka arrangemang minns jag att jag har varit på?

 » Vad var det som var minnesvärt med de  
arrangemangen?

 » Vad är viktigt för mig när jag besöker ett arrangemang? 

 » Vad är ett arrangörskap för mig? 

 » Vad är ett folkbildningsmässigt arrangörskap?

 » Varför vill jag arrangera, vad kan jag vinna på det?

 » Hur kan vi som grupp vinna på att arrangera något 
tillsammans?

 » Hur skapar vi jämställdhet i arrangörskapet?

http://www.Ung08.nu
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3ARRANGÖRA
Ett folkbildningsmässigt arrangörskap

Arrangörskap med ett syfte
Du kanske frågar dig vad ett folkbildningsmäs-
sigt arrangörskap egentligen är? Det kan vara 
att planera och genomföra ett arrangemang 
som har som syfte att skapa något slags frivil-
ligt lärande. Det vill säga att de som kommer 
till arrangemanget vill lära sig något nytt på 
sin fritid eller kanske uppleva någonting som 
skapar nya kunskaper. 

Ett folkbildningsmässigt arrangörskap kan 
också vara att du undertiden du arrangerar 
något så gör du det på ett folkbildningsmässigt 
sätt. Det vill säga att du genom ditt arrangör-
skap lär sig hur du blir en bättre ledare, hur du 
ordnar musikspelningar, hur du marknadsför, 

hur du samordnar en grupp eller hur du skapar 
delaktighet och samarbete i din förening.  
Vad skiljer då detta från ett arrangörskap där 
det inte ingår någon form av folkbildning? Jo, 
då handlar det om att den som arrangerar är 
anställd på ett eventbolag, ett bokningsbolag 
eller som projektledare inom en verksamhet, 
utan ett fritt och frivilligt lärande som syfte.
Ofta blir det folkbildningsmässigt när en grupp 
kompisar bildar en arrangörsgrupp, inte alltid 
men väldigt ofta. För då har ni demokratin 
medbyggd, ni måste komma överens, alla 
måste få göra sin röst hörd. Annars funkar det 
inte att genomföra arrangemanget. Den mesta 
kulturen är folkbildningsmässig. Du lär dig 
genom att ta del av den.

ARRANGÖRA? 
Är ett unikt uttryck för den här 

boken och handlar om lärandet, 
att utveckla sitt personliga 

arrangörskap och de egenskaper 
som krävs för att arrangera 

folkbildningsmässigt. 

MÖTEN:  
ENGAGEMANG »  

GÖRA » ARRANGÖRA  
= FOLKBILDNING
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När du arrangerar något så slänger du dig 
rakt in i denna rörelse, du blir en del av något 
större. Dels tävlar du på ett sätt mot andra 
saker som sker i denna rörelse. Människors 
tid och engagemang i olika arrangemang är 
trots allt begränsat. Dels stärker ni varandra 
i denna rörelse. Det innebär att om det 
arrangeras mycket spännande saker i samhäl-
let så kommer folk att gå på det. Så att någon 
arrangerar en sak på torsdag och du gör något 
annat nästa torsdag kan både vara positivt 
eller negativt för dig. Positivt för att människor 
får mersmak, de räknar med att något kommer 
att hända. Negativt för att de som gick i 
torsdags kanske inte orkar eller känner behov 
av att gå även denna torsdag.  
 
Förhoppningsvis fick de mersmak och går båda 
torsdagarna. Mellan arrangemangen talar 
människor om det som hände och det som 
kommer att hända. Någon vill själv vara  
delaktig i skapandet av arrangemang, någon 

nöjer sig med att vara delaktig som besökare. 
Det här är en rörelse och som studieförbund 
kan vi på ABF hjälpa dig som arrangör med att 
förstå och kanske bemästra denna rörelse. ABF 
kan hjälpa dig med finansiering, idéutveck-
ling, engagemang, nätverksskapande, 
marknadsföring, utvärdering, administration 
och mycket annat. Det har ABF gjort sedan 
början av 1900-talet. År 2012 har vi gjort det i 
hundra år! 

resurser såsom material, lokaler, ersättning 
och deltagare. Det är mycket att hålla ordn-
ing på, både för de som arrangerar det hela 
och de som administrerar det hela. Det som 
rapporteras ger pengar som studieförbundet 
kan leva vidare på för att i sin tur administrera 
ett fortsatt eller ett nytt engagemang. Så ser 
det folkbildningsmässiga kretsloppet ut.  

Varför ett studieförbund?

Jag har själv arbetat på ABF och innan jag 
började så minns jag att jag inte riktigt förstod 
vad som egentligen gjordes. ABF-anställda 
verkade vara allkonstnärer och väldigt kära 
i sina papper. När jag själv började jobba på 
ABF så förstod jag att visst var de allkonstnärer 
och anledningen att de var kära i sina papper 
var för att en sådan ordning på verksamheten 
måste man ha om man ska trolla med knäna. 
Här kommer Sara Bergsmarks berättelse om 
en vanlig dag på jobbet. Hon arbetar som 
Teater- och filmhandläggare på ABF Stock-
holm. 

Att administrera engagemang
Att arbeta på ett studieförbund innebär att 
du administrerar folks engagemang. När en 
studiecirkel eller ett kulturprogram planeras 
så finns studieförbundet med, när det genom-
förs så genomförs det med stöd från studieför-
bundet och när det är genomfört så redovisar 
studieförbundet det till staten. Däremellan 
så balanseras ideellt engagemang, studieför-
bundets anställda personal, kostnader och 
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Sara Bergsmark berättar om en dag på ABF

En dag på ABF 
När jag kommer till jobbet på morgonen börjar 
jag dagen med en kopp kaffe till den senaste 
mejlskörden. Det är skönt att vara tidigt på 
plats och hinna läsa mejlen i lugn och ro innan 
dagen drar igång ordentligt. Jag ägnar en 
stund åt att svara på mejl från nya grupper som 
undrar hur de startar studiecirklar, pågående 
cirklar som vill boka replokaler och svara på 
inbjudningar till föreställningar som teater-
grupperna har gjort.   

Efter en stunds mejlläsande väntar möte med 
en nybildad grupp teaterintresserade. De är 
ett gäng på fyra personer mellan 20-25 år som 
vill skriva en pjäs, repetera den och sätta upp 
den som föreställning. De berättar om vilka 
de är, vad de har för idéer och vad de behöver 
hjälp med. Jag berättar om vad ABF och 
folkbildningen är och på vilka sätt vi kan hjälpa 
till med replokaler, marknadsföring och att 
täcka en del av utgifterna de kommer få. Vi går 
tillsammans igenom studieplanen de ska skriva 

för att starta cirkeln: vad vill de göra, varför 
och hur vill de nå dit? Efter det mötet är det 
dags för avstämning med en workshopledare 
i marknadsföring inför nästa termin. Många 
arrangörsgrupper har önskat sig fortbildning 
inom just marknadsföring, så därför sätter vi in 
en sådan workshop som en del av vårt studie-
program för de fria grupperna inom scenkonst 
och film. Jag ringer och bestämmer tider, 
arvode och bokar lokaler med ledaren. 

När vi är överens om hur och när vi ska genom-
föra workshopen kommer vi överens om en 
text som beskrivning av innehållet som sedan 
mejlas ut till grupperna för att ta reda på vilka 
som är intresserade av att anmäla sig. Här 
hoppas jag som handläggare att jag har prickat 
rätt och verkligen besvarat arrangörsgrupper-
nas behov om fortbildning. Ofta brukar jag få 
bra respons och ju längre du har jobbat desto 
snabbare går det att komma på idéer utifrån de 
engagerades behov.  
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Sedan är det dags för lunch med mina kol-
legor och vi pratar om listor som vi väntar 
på, teaterföreställningar vi har sett, vad som 
står i dagens tidning och vad vi ska göra 
i helgen.  Sedan har det redan hunnit bli 
eftermiddag och då är det dags att förbereda 
kvällens arrangemang, en föreställning av 
Kusiner på Dramalabbet som följs av ett 
samtal om scenkonst och normkritik med 
skådespelarna och Tiina Rosenberg (teater- 
och genusvetare).  
 
Jag sätter mig och läser i en bok av Tiina 
Rosenberg, går igenom anteckningar och 
funderar över vad våra cirkelgrupper som 
är i publiken skulle vilja veta och formulerar 
frågor. Efter en stunds läsande och anteck-Efter en stunds läsande och anteck-
nande är det dags att bege sig till teatern.  På 
plats hjälper jag skådespelarna att ställa i ord-
ning rummet med tillräckligt många publik-
platser. Tackpresenter till seminariedeltagarna 
köps in. En halvtimme innan föreställningen 

börjar öppnar jag dörrarna, tar med ett kas-
saskrin och tar plats vid entrén för att ta emot 
folk och sälja biljetter. När föreställningen 
börjar stänger jag alla dörrar och sätter mig i 
publiken och njuter av föreställningen.  
 
När de har spelat färdigt möbleras scenen om 
inför samtalet: stolar, bord och vatten ställs 
fram på scen. Efter en kort paus hälsar jag 
publiken och seminariedeltagarna välkomna. 
Efter en stunds samtal, då också publiken fått 
tillfälle att ställa frågor, avslutar jag och tackar 
alla inblandade. Nu har jag jobbat länge och 
behöver komma hem och vila både fötter och 
huvud. Vissa dagar på ABF kan bli intensiva, 
då gäller det att andra dagar vila upp sig.  

Åter på ABF dagen efter är det dags  att 
rapportera gårdagskvällens kultur-
arrangemang. I vårt rapporteringsprogram 
fyller jag i de antal besökare som varit där för 
att sedan spara det så att Folkbildningsrådet 

kan komma åt uppgifterna. Jag behöver också 
veta ungefär hur många procent som var män 
och kvinnor i publiken. 

Anledningen till det är för att vi ska veta hur 
många kvinnor respektive män det är som tar 
del av folkbildningen och analysera och vidta 
åtgärder därefter. Detta är förstås syftet med 
all annan statistik också och i förlängningen 
är det dessa uppgifter som gör att vi får 
statsbidrag för verksamheten. Så att vi kan 
finansiera fler föreställningar och seminarier 
längre fram, så administrationen är även det 
ett mycket viktigt arbete. Så vad är ABF och 
vad är folkbildning egentligen? Vi administre-
rar engagemang, inspiration och passion, helt 
enkelt. 

”Så vad är ABF och vad är folkbildning egentligen?  
Vi administrerar engagemang, inspiration och passion, helt enkelt.” 
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Lästips om folkbildning: 

Cirkelns pedagogik
  - ABF.
ABFs pärm för cirkelledare. 
Folkbildning och genus - det glömda perspektivet 
 - Karin Nordberg och Kerstin Rydbeck, Mimer, 2001.
I rörelse - en bok om folkrörelserna och demokratin 
 - red. Håkan Bengtsson, Premiss förlag, 2006.
På promenad med mäster Palm - att arrangera föreläsningar i arbetarrörelsens fotspår
  - Erik Wiklund ABF, Premiss förlag, 2011. 
Do it Yourself - från noll till hundra på egen hand - version 2.0 
  - red. Thor Rutgersson, ABF. 

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Vad innebär det egentligen att vara cirkelledare?

 » Vad innebär det egentligen att vara deltagare?

 » Hur kan vi tydliggöra vårt respektive ansvar?

 » Hur kan ni underlätta för att alla kan göra sin röst hörd?

 » På vilka olika sätt lär du dig bäst saker? Kan ni inkludera 
olika inlärningssätt i cirkeln?

 » Hur ökar ni tillgängligheten i er cirkel? Kan alla som vill 
delta? 
 
Om ni är en grupp kan ett bra sätt vara att sitta 
tillsammans och först anteckna kring varje fråga 
och sedan gå ett varv och tala fritt om dem. Låt det 
ta lite tid.  
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4 ATT FÅ EN IDÉ
Kreativitet är en egenskap

Det är här allting måste börja
Du måste ha en idé om vad du vill göra. Den 
måste inte vara färdig, den måste inte vara 
nytänkande, den måste inte vara realistisk, 
men du måste börja här! Idéskapande handlar 
om att vara kreativ, både då det gäller nya 
idéer och att återanvända eller sätta en twist 
på gamla idéer. Det viktigaste är att inte fastna 
i fällan att kreativitet är en egenskap som bara 
några få besitter eller som ”kommer när den 
kommer”.  
 
Kreativitet är namnet på en egenskap som kän-
netecknas av vissa beteenden. Beteende kan 
du ändra, skapa, jobba bort. Så se till att jobba 
fram de där egenskaperna som gör dig kreativ. 
Kom ihåg: en idé är bara en idé tills du fattar 
ett beslut att agera på den.

Kan man vara för kreativ?
Kreativitet är en egenskap. Den egenskapen 
handlar om att ha en förmåga att lämna gamla 
hjulspår, att tänka nytt och att våga se nya 
samband. Många brukar säga att de ska göra 
rum för kreativitet eller att kreativitet inte går 
att styra, att du måste vänta tills den kommer 
och vänta på att den ska bli färdig. 

Tänk om alla de som har skapat nya, originella, 
användbara och uppskattade produkter, 
arrangemang, tjänster, upplevelser, kultur och 
mycket mer skulle ha väntat in kreativiteten? 
Då skulle vi ha missat mycket viktigt på vägen. 
Att skapa rum för kreativitet är att styra 
kreativitet. Inte att låta kreativiteten styra oss. 
Om kreativitet är en egenskap så finns det en 
massa beteenden, individuella och generella 
som du kan använda dig medvetet av för att 
tänka nytt. Använd dem!

KREATIV?
 

Egenskap:  
Kreativ.

Beteenden: 
Skriva ner idéer man får, 

fråga andra om deras åsikter, 
avsätta tid för att fundera på 
nya lösningar, fråga och vara 

lyhörd för andras problem 
och tankar, sätta en deadline 

och vissa givna ramar och 
regler, bestämma att vissa 
regler inte gäller under en 

viss period... Vilka beteenden 
tycker du gör dig eller andra 

kreativa?
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tips!
Pernillas tips på hur du får en vinnande arrangörsidé: 

 » Prata med folk i din omgivning. Vänner, kollegor, studiekamrater, föräldrar.  
Brinner de för något, är det något de talar om ofta? Saknar de något? 

 » Gå på utställningar, läs tidningar, kika in i butiker och kolla vad de säljer just nu.  
Vad verkar aktuellt och i ropet? Vad är inte aktuellt och i ropet? Varför inte? 

 » Besök andra arrangemang eller läs om dem eller titta på annonser, läs recensioner  
eller inbjudningar till arrangemang. Vad ser du? Är det något som du tycker att du  
skulle kunna göra bättre?

 » Besök ett arrangemang som du aldrig skulle ha besökt annars och samla intryck. 

 » Gå ensam på ett arrangemang, eller med någon du inte känner så väl. Vad på  
arrangemanget gör att det fungerar bra att komma ensam eller med någon man inte  
är så van vid?

 » Vad irriterar dig och andra? Fråga en kompis: Vad gör dig irriterad just nu? 

 » Vad gör dig och andra glad och engagerad? Fråga en kompis: Vad engagerar dig just nu?

 » Skriv ner ALLA dina idéer. Skaffa en idébok till dig och en till alla i hela arrangörsgruppen.

 » Har du några outvecklade idéer, berätta om dem för dina vänner. Fråga vad de tycker?

 » Ange ett tema till arrangemanget och be alla inblandade att komma på roliga saker att 
göra i relation till temat. Temat måste förstås hänga ihop med era värderingar och syfte 
med arrangemanget. 
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Föreningsengagemang  
och arrangemang
Angeli Sjöström är samhällsentreprenör på 
Medlemsutveckling.se. Hon är också utbil-
dare, processledare och moderator. Angeli 
har engagerat sig så länge hon kan minnas 
i elevråd, studentkårer, kommunpolitik, 
hundklubbar och fackförbund. Idag är hon 
entreprenör och stöttar ideella organisationer 
som vill arbeta med annorlunda mötesmetoder 
på årsmöten eller i utvecklingsprocesser. 
 
”Mitt fokus är alltid att arrangemanget ska 
bidra till att organisationen rekryterar, 
behåller och engagerar fler medlemmar” 
berättar hon. Hennes första arrangörsminnen 
handlar om då hennes pappa tog med henne 
på alla möjliga föreningsmöten när hon var 
ung. Det kunde vara demonstrationer, kom-
munmöten eller insatser i valrörelser.  
 

”Jag minns det som att vi alltid satt i enkla 
rum, med en torr kaka till kaffet, där en massa 
gamla människor pratade om saker som jag 
inte riktigt förstod men att det var mysigt på 
något sätt. Det kändes som om det som gjordes 
i de där rummen var viktigt.” Angeli berättar 
att det var där hennes intresse för demokrati 
och inflytande väcktes. ”Min pappa sa alltid 
att det är en myt att äldre inte är intresserade 
av ungas åsikter. Kanske är det därför jag 
alltid har utgått från att det jag har att säga är 
intressant för andra.” 

Intervju med Angeli Sjöström om 
medlemsrekrytering och arrangemang

Rätt form är en framgångsfaktor
De värsta arrangörsminnen hon har är alla 
traditionella årsmöten, där samma individer 
kommer till tals om och om igen, medan den 
stora massan av deltagare inte blir hörda. 
”Vilket slöseri med kompetens och idéer!”, 
utbrister hon.  
 

http://www.Medlemsutveckling.se


”Sedan undrar samma organisationer varför 
bara samma personer alltid kommer och varför 
inte fler engagerar sig?” Vad är det som går fel 
på dessa arrangemang? Angeli förklarar att det 
kan handla om talarutrymme, könsroller och 
brist på ungas inflytande. När det gäller genera-
tionsfrågan är problemet ofta att formerna för 
möten inte alltid passar unga. Sedan talar olika 
generationer ibland olika språk. Som samhälls- 
entreprenör handlar hennes uppdrag ofta om 
att vara en brygga mellan de där olika världarna 
ute i ideella organisationer. ”Vanligaste mis-
staget är att olika grupper talar om varandra 
istället för med varandra” konstaterar hon och 
jag frågar henne om positiva exempel. ”Jag pro-
cessledde nyligen ett årsmöte med 200 personer 
genom att använda metoden Påverkanstorg. Det 
var bland det roligaste jag gjort.  
 
Det är en fantastisk metod för att få alla i 
rummet att bli medskapare av en förenings 
verksamhet. I utvärderingen skrev folk saker 
som att ’för en gångs skull behövde jag inte 
somna’ och ’jag visste inte att jag hade så 
mycket åsikter’.” Att använda rätt metoder och 
form är helt enkelt en framgångsfaktor.

Bra arrangemang är  
nyckeln till nöjda medlemmar
På grund av Angelis skicklighet i medlem-
srekrytering så blir jag extra nyfiken på hennes 
tips kring detta. Om ni är en förening och ska 
ha ett arrangemang, hur kan man bäst väva in 
medlemsrekrytering? 
 Angeli förklarar att det är alldeles för vanligt 
att organisationer missar möjligheten till att 
rekrytera och engagera människor under sina 
arrangemang. Men bra arrangemang kan i sig 
vara nyckeln till att både behålla och rekrytera 
medlemmar. Det är en klassiker att föreningar 
sitter på sitt årsmöte och pratar om hur trist 
det är att det alltid är samma personer som 
kommer. Trots att det sitter en eller två nya 
deltagare i rummet.  
 
”Även om det bara är en person, så glömmer 
föreningsrepresentanterna bort att just den 
personen kanske är morgondagens ordförande 
eller nyckelperson. Så istället för att marknads-
föra organisationen och fråga den nya delta-
garen vad den vill göra och vilka idéer den bär 
på, så ramlar man istället ner i fallgropen att 
prata om det som man alltid pratar om” berättar 
Angeli.

tips!
ANGELIS TIPS FÖR DEN BÄSTA  

MEDLEMSREKRYTERINGEN

 » Tänk alltid i stegen: innan, under och efter 
arrangemanget. 

 » Innan arrangemanget handlar det om att 
bjuda in brett, involvera befintliga medlem-
mar och fråga målgruppen vad de förväntar 
sig. 

 » Planera för att formen ska bli interaktiv, att 
de som är på scen har en mångfald av bak-
grunder och att ni avsätter mycket tid för  
fika och diskussioner. Det är i kaffekön som 
de bästa idéerna utbyts! 

 » Se även till att bjuda in så många olika  
sorters medlemmar som möjligt till arrange-
manget, på så sätt kommer det att bli en bra 
dynamik under dagen. 

 » Under arrangemanget bör ni tänka i former 
av dialog och medskapande. Använd de som 
ändå är på plats! 

 » Efter ett arrangemang missar många att följa 
upp. För föreningar är det nu arbetet börjar 
för att få fler medlemmar och ge de befintliga 
medlemmarna uppmärksamhet. Ring upp de 
som var med, fråga vad de tyckte, undersök 
om de vill engagera sig i något framöver eller 
om de vill göra ett eget arrangemang i fram-
tiden.

 » Om det är en förening som arrangerat,  
se till att er förening fortsättningsvis blir  
plattformen för de idéer som kom upp  
under arrangemanget.
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Fyra frågor till Angeli...

”Mitt fokus är alltid 
att arrangemanget 
ska bidra till att 
organisationen 

rekryterar, behåller 
och engagerar fler 

medlemmar”

Hur engagerar du ideella när du själv är ideell?
Det här kommer bli allt vanligare. Att gränsen mellan de som arrangerar och de som är 
mottagare av ett arrangemang suddas ut. Vi kommer bli medskapare allihop i en allt större 
utsträckning. Och det är något bra. Vi kan äga arrangemanget tillsammans. Jag älskar 
koncept som Open Space, Påverkanstorg och Unconferences. Där sätter alla agendan tillsam-
mans och alla har också ett gemensamt ansvar för att arrangemanget, mötet, blir bra. 

 
Hur får du så många som möjligt att komma på ditt arrangemang?
Det här är nyckeln till ett lyckat arrangemang. Det är inte svårt att göra fantastiska arrange-
mang med fantastiska talare och fantastiska ämnen. Det svåra är att få folk att komma. Så 
bygg in en marknadsföringsstrategi i god tid. Hur ska ni nå nyckelpersoner (ta alltid kontakt 
med dem personligen) och den stora massan? Hur når ni ut genom sociala medier, vilka 
andra organisationer kan marknadsföra ert event åt er. Hur ser ni till att arrangemanget blir 
en snackis?

 
Vad krävs av ledarskapet för att lyckas?
Demokratiska mötesformer ska inte blandas ihop med ledarlösa eller flummiga mötesformer. 
Tvärtom ställer de stora krav på ledarskapet; ledarna måste förankra processen, ha ett tydligt 
mål, dela med sig av makten och skapa förutsättningar för långsiktighet. 

 
Vilket är ditt bästa framgångstips?
Samverka med andra. Identifiera vilka andra organisationer som vill uppnå samma sak 
som er och gör saker tillsammans. Ni slipper uppfinna hjulet, ni slipper konkurrera och ni 
når dubbelt så många. Det blir dessutom roligare om olika människor kommer in i samma 
rum. Skapa gärna oväntade kombinationer. Sedan är ett enkelt framgångstips att börja 
hjälpa andra. Om ni medverkar på andra arrangemang och hjälper dem att sprida sina 
inbjudningar, kommer ni ha en hel armé som vill hjälpa er den dagen ni behöver det. 
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FAKTA 
Entreprenörskap
... innebär att se ett behov eller ett prob-
lem, hitta en lösning och skapa nytta. För 
företagare består nyttan av vinst, men du 
kan också ha ett entreprenöriellt förhåll-
ningssätt som ideell. 

 
Samhällsentreprenörskap 
... innebär att du som företagare inte bara 
vill skapa lönsamhet, utan också att du 
har en affärside som i sig bidrar till den 
hållbara samhällsutvecklingen. 

Cafépedagogik 
... innebär att deltagarna under informel-
la former diskuterar olika valda ämnen, 
ofta en fråga per bord. Placera ut färglada 
pennor och låt grupperna diskutera och 
anteckna direkt på dukarna. 

 
Påverkanstorg 
... är ett alternativ till traditionella 
årsmöten. Här finns ingen talarstol,  
istället lyfts varje beslutspunkt på dag- 
ordningen ut för diskussion på en fysisk 
plats i rummet. Därefter tas besluten 
gemensamt i plenum. 

 
Speakers corners 
... är ett sätt att på exempelvis en konfe-
rens eller mässa låta alla komma till tals 
genom att ha öppna hörn eller öppen 
scen där vem som helst får sprida sitt 
budskap.

 
Fler metoder för  

arrangemang hittar du på:   
medlemsutveckling.se

Låt alla cirkulera fritt eller be dem att byta till 
valfritt bord tillexempel var 20:e minut. Syftet 
med metoden är att öppna upp kreativiteten, 
låta alla anteckna och att fånga andan från 
fikarasten. Avsluta gärna med en vernissage 
där dukarna sätts upp på en vägg.

 
Open Space
... även kallat unconference, bygger på själ-
vorganisering. Metoden går ut på att  
arrangörerna har ett övergripande tema och 
att deltagarna utifrån det själva sätta agendan 
på plats. Diskussioner sker i mindre grupper  
och syftet är att alla ska få diskutera de frågor 
som just de brinner för. Resultatet från  
diskussionerna dokumenteras och kan sedan 
processas ytterligare genom att exempelvis 
prioritera fram några områden, skapa en  
handlingsplan eller forma en arbetsgrupp.

SVARA PÅ FRÅGORNA:
 » Vad är egentligen kreativitet?

 » Hur gör du för att få en bra idé?

 » Hur ser den mest kreativa gruppen ut för dig? 

 » Hur inkluderar du ett medlemstänk i din idé?

 » Hur ser de arrangemang ut där du själv känner dig som mest 
välkommen?

 Lästips om idéer och kreativitet: 
 
Medlemsmodellen - Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar  
 - Niklas Hill och Angeli Sjöström, 2011.  
Gör något!  
 - Anna Häggblom-Stålhammar, Alfabeta Bokförlag, 2011.

http://www.medlemsutveckling.se
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5TÄNK PÅ ALLT
Planera ett vinnande arrangemang

Planera för att realisera
Du ska genomföra ett arrangemang. Oavsett 
vilket sorts arrangemang det är, om det är ett 
musikarrangemang, en vernissage eller en 
föreläsning, så måste du med en gång börja 
planera och realisera. Först måste du få bra 
koll på vad ett arrangemang egentligen är 
och vilka delar du behöver tänka på. Man kan 
säga, utan att lägga någon värdering i det, att 
det finns två typer av inställningar ni kan välja 
mellan nu. Antingen så kör ni så det ryker in 
i ett ganska ogenomtänkt arrangemang. Ni 
lär er mycket på vägen men det kan hända att 
mycket blir knas.  
 
Ni kan också bestämma er för att planera 
arrangemanget i detalj och lägga ner mycket 
planeringstid och på så sätt försäkra er om 
ett mycket bra resultat… även om det kan 

hända att mycket blir knas. Då är ni i alla fall 
förberedda. Det ena är egentligen inte sämre 
än det andra. Den enda gången det verkligen 
kan gå illa när ni slänger sig in i något är om 
säkerheten på arrangemanget inte tas på allvar, 
om ni inte följer lagar för att ni inte hade tid 
att kolla upp det eller om ni kanske har lagt 
mycket tid och pengar på ett arrangemang 
som sedan slarvas bort på grund av för dålig 
planering. Annars så finns det ingen lag på att 
vartenda arrangemang måste vara välplanerat.  
Men låt oss säga att du verkligen vill bli en 
mästerarrangör. Du vill bli känd på byn för 
en succé, eller du vill kanske bara skapa en fan-
tastisk upplevelse för dig och dina vänner? Om 
du har sådana ambitioner så måste du planera 
noggrant, i alla fall för att vara säker på att det 
kommer att bli bra.

Syfte, känsla, mål och budskap
Du måste definiera syfte, känsla, mål och 
budskap. Syftet är ledstjärnan. Det är dit du 
vill nå på längre sikt, ditt och ert varför. Målet 
däremot är något avprickbart och görbart inom 
en nära framtid. Syfte kan du se som prispoka-
len i en tävling och mållinjen är målet. De mest 
framgångsrika idrottarna tänker på prispoka-
len när de vill vinna, inte mållinjen. Skulle 
de bara tänka mållinjen skulle de antagligen 
sakta ner omedvetet en liten bit innan de kom 
i mål. För så funkar de flesta. Sikta längre fram 
så blir resultatet garanterat bättre. Ni måste i 
arrangörsgruppen ha både gemensamma mål, 
mål för varje område och personliga mål. 
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För att ta reda på målet kan ni  
formulera en mening efter en modell 

som heter SMARTA mål: 

  S-pecifikt.
  M-ätbart.
  A-ttraktivt.
  R-ealistiskt.
  T-idssatt.
  A-ccepterat. 

Alla dessa delar behöver finnas med i 
ett mål, annars går det inte att svara ja 
eller nej på frågan om ni har nått målet 
eller inte. Modellen används på så sätt 
att ni kontrollerar ett mål formulerat i 
en mening mot de olika delarna.  
 
Är målet Specificerat (är det exakt, 
unikt och tydligt?), Mätbart (går det 
att mäta om målet är nått?), Attraktivt 
(är det lite spännande, engagerande 
och förbättrande?), Realistiskt (går 
det att nå inom angiven tid och med 
angivna resurser?), Tidssatt (vet vi 
när vi har nått det?) och Accepterat 
(godkänner alla målet?).

Målgrupp
Är hundra deltagare på ett arrangemang en 
bra siffra? Det är omöjligt att svara ja eller 
nej på en sådan fråga. Att det kommer tio 
personer till ditt arrangemang kan vara minst 
lika lyckat som att det kommer tusen stycken. 
Hur många behöver komma för att känslan 
ska bli rätt och för att arrangemanget ska 
bli lyckat? Vilka hoppas du ska komma på 
arrangemanget? Gör en målgruppsanalys där 
ni i arrangörsgruppen målar upp en typisk 
deltagare och en deltagare som ni gärna skulle 
vilja nå. Hur gammal är den personen? Vilka 
tidningar läser personen? Vilka fritidsintressen 
har personen? Vilken musik lyssnar personen 
på? Lär känna er målgrupp, era besökare. 

Tidpunkt
Som sagts tidigare så är det ingen lag på att 
arrangemang ska vara välplanerade och 
kvalitetssäkrade, men allt blir lättare då. 
Å andra sidan om alla skulle planera hela 
tiden kanske ni inte skulle upptäcka allt man 
upptäcker då man misslyckas totalt eller 
vågar slänga sig in i något. Hursomhelst så 
är tidpunkten för ditt arrangemang förfärligt 
centralt. Dag, kväll, flera dagar, helg eller 
vardag? Runt tidpunken kretsar massa andra 
frågor: är folk hungriga vid denna tidpunkt?  
Är det hockey-VM på TV samma dag? Hinner 

vi med det vi måste hinna med på denna tid? 
Jag vet inte hur många gånger jag har stått i 
dörren för ett arrangemang och väntat på folk 
bara för att sedan få höra i efterhand ”det var 
jätteintressant men jag kunde verkligen inte 
den dagen.” Det är så tråkigt. Oundvikligt? 
Nej, det är svårt att helt undvika, men det 
är parerbart. Hur löser ni då detta på bästa 
sätt? Sanningen är det att de allra flesta har 
en liknande rytm i sina kalendrar och vissa 
händelser påverkar oss även om vi inte är den 
direkta målgruppen. Så en känsla för tajming 
är nödvändig.  

Program, form och behov
Vilken typ av arrangemang är det du ska göra 
och vad ska faktiskt hända? Det finns massa 
olika former av arrangemang. Fotoutställning, 
teaterföreställning, musikspelning, föreläsn-
ing, debatt, filmvisning med mera. Sedan är 
frågan vilka roller som formen behöver för 
att fungera. En konferencier, en moderator 
eller en artist? Vilket är huvudarrangemanget 
och finns det några kringarrangemang som 
kan vara intressanta? En fotoutställning på 
samma tema som föreläsningen kanske passar 
i fikapausen? Den form du bestämmer gör att 
vissa behov blir tydliga för genomförandet. 
Platsen är kanske en av de avgörande krav som 
ni måste titta närmre på? 

SMARTA MÅL
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Plats
Om det inte är ett väldigt speciellt och nyska-
pande arrangemang (som jag inte kan komma 
på något exempel på nu) så måste du ha en 
plats. Alltifrån på nätet till en fysisk plats. Här 
måste du kolla upp vilket material eller vilken 
teknik som redan finns på plats och matcha 
det med de behov ni har identifierat. Kanske 
ger platsen nya möjligheter också? Det kanske 
finns en speciell utrustning eller så har platsen 
en speciell historia som du kan inleda med? 
Hur lätt det är att ta sig till platsen är också 
väsentligt, likaså platsens storlek och form. 
Fundera också på vilka grannar som finns i 
relation till platsen. Vill de vara delaktiga, 
kommer de att störas? Detta kan du koppla 
till riskanalysen som det står mer om under 
kapitlet “Tänk på allt”.

Arrangörskap, ledarskap och roller
Något som ofta glöms bort när ni ska göra ett 
arrangemang är att definiera vissa grundläg-
gande saker som kanske kan anses vara 
självklara. När tiden börjar ta slut och folk är 
nervösa, stressade och trötta, så är det precis 
de där sakerna som kan göra att det brister. 
Att tala igenom vad arrangörskapet egentligen 
innebär för er, vad ledarskap innebär och vilka 
roller ni ska ha i er arrangörsgrupp är väldigt 
viktigt. 

PERNILLAS TIPS FÖR ATT ÖKA  
DIN KÄNSLA FÖR TAJMING

tips!
 » Bjud in till ett planeringsmöte inför 

ett arrangemang i löjligt god tid. Folk  
kommer att tro att du är knasig, men  
antagligen kommer de inte att våga 
chansa på att det inte är genialitet. 

 » Inventera din och andras kalendrar 
(detta steg är extra viktigt om du inte 
är ute i god tid). Var börjar det redan 
tjockna? Är det någon som vet något 
arrangemang eller någon händelse 
(studenten, val till Riksdagen, mara-
ton, finalen i en dokusåpa på TV) som 
är överordnat? Lägg inte arrange-
manget där. 

 » Tänk utanför lådan. Måste en speln-
ing alltid vara på kvällstid? En gång 
var jag på en frukostföreläsning där 
ett jazzband spelade. Den upplevels-
en kommer jag aldrig att glömma och 
jag var på bra humör sedan resten av 
dagen. Detta gör att dina tidpunkter 
att ha arrangemang på ökar flerfal-
digt.

Resurser, ekonomi och budget 
Resurser är allt ni lägger in i arrangemanget; 
ert engagemang, er kompetens, ekonomiska 
medel, material med mera. Budgeten är en 
uppskattning av era framförallt ekonomiska 
resurser och vilka kostnader och intäkter ni 
kommer att ha. Om ni redan nu vill gå igenom 
denna del mer så kan ni fördjupa er i kapitlet 
“Finansiera mera”. 

Riskanalys och säkerhet
Grunden med ett säkerhetstänk är att skapa 
trygghet hos deltagarna. Även på ett arrange-
mang där du kanske tänker att ingenting 
kan hända så måste risker och säkerhet tas 
upp. Även om du inte uttalat berättar för 
besökarna att ni har en säkerhetsansvarig så 
vet arrangörsgruppen det och en känslan av 
kontroll och trygghet sprider sig garanterat. 
Sätt er ner och skriv ner olika risker som det 
finns med arrangemanget. Alltifrån att någon 
deltagare tar för mycket plats i en debattsitua-
tion till brand eller andra livshotande händel-
ser. Är ämnet eller formen för arrangemanget 
förknippade med vissa lagar som måste följas 
eller vissa speciella risker? Hur ska ni organis-
era säkerhetsarbetet, en måste vara ansvarig, 
behöver det finnas fler under den personen? 
Vad behöver den personen veta för att klara 
av sitt ansvar? Glöm inte att också fundera på 
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PRESS 
MEDDELANDE?

deltagarnas väg till och från platsen. Kan ni 
boka taxi om det är sent på natten som folk ska 
hem, kan ni boka bussar som kör till en viss 
plats? En gång var jag med om att en deltagare 
blev knivskuren på vägen hem från ett av mina 
arrangemang. Jag hade kanske inte kunnat 
förhindra det, men det som var jobbigt är att 
jag inte ens hade tänkt tanken innan och jag 
kände ett ansvar för allt annat som jag inte 
heller hade tänkt på kunde hända. 

Marknadsföring 
Att nå ut till deltagarna, media, viktiga 
nyckelpersoner och rätt målgrupp är oerhört 
viktigt. Det här är också ett roligt område, 
för marknadsföring kan du göra på så många 
roliga sätt. Det du också ska tänka på här är att 
så fort arrangemanget är ute och marknads-
förs så kan media höra av sig. Vem ska prata 
med media? Vem ska ta en eventuell intervju? 

Vilka tre meningar är det som vi vill ska 
komma fram i intervjun? Bestäm en medieans-
varig, bestäm tre meningar ni vill ska komma 
fram, upprepa dem så ofta ni kan och be att få 
se artikeln innan den går i tryck för att dub-
belkolla fakta. Du vill inte att arrangemanget 
ska marknadsföras med fel tid eller plats.  
 
Lägg lite mer tid på marknadsföring än vad du 
tror att du behöver. Det skadar inte. Glöm inte 
heller att den allra bästa marknadsföringen 
står dina deltagare för! De mest hängivna 
anmäler sig först eller nosar ifatt på inbjudan 
först. Hur kan du få dem att marknadsföra åt 
dig? När det gäller marknadsföring behöver du 
också tänka på vad ditt arrangemang ska heta, 
vilken logotyp det ska ha, vilka färger det ska 
vara på inbjudan. Det gör inte hela skillnaden 
men det är viktigt att namnet och utseendet å 
inbjudan är lockande, rättvisande och tilltalar  
målgruppen.

Om du ska skriva ett  
pressmeddelande så finns det 

bara tre tips du behöver:  
 

1.  
Gör en nyhet av arrangemanget.  

Att bara ha ett arrangemang är ofta 
inte ett nyhet. Däremot att ha ”det 

första arrangemanget av sitt slag”, ”ett 
arrangemang som bygger på ett engage-
mang i en viss fråga”, ”ett arrangemang 

med en speciell artist” och så vidare,  
det är nyheter. 

2.  
Skriv texten med tyngden i 

början – nyheten och det  
viktigaste först. Journalister 

stryker underifrån,  inledningen 
ska dessutom fånga uppmärk-

samheten hos journalisten.
 
3.  

Kolla pressmeddelandet igen  
och en gång till och upprepa  

tips ett och två. 
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UTVÄRDERA?

Utvärdering och utveckling
Denna bit är viktig för din egen skull och 
för arrangörsgruppens skull. Det är här ni 
lär er tillsammans och var och en. Bestäm 
redan i planeringen när arrangemanget ska 
utvärderas. Sätt ett datum, en form och en 
plats och håll er till det. Dokumentera och 
reflektera, fokusera på det som har gått bra, 
men glöm inte att vara öppna för att ta upp 
sådant som skulle ha kunnat fungera bättre. 
Komplettera med en egen reflektion hemma i 
soffan. Vad har du lärt dig? 

Kom ihåg att tacka alla överallt som har varit 
med. Det kan vara ett tackmejl eller en fest, 
det viktiga är att uppmärksamma de som varit 
delaktiga i att göra arrangemanget möjligt. 
Det är ofta många ideella och det kan vara det 
enda de får. En merit och ett tack. Därför är det 
är viktigt att ge och få det där tacket.  

Glädje
Ofta känner jag mig peppad och lycklig inför 
ett arrangemang dagen innan. Nervös visst, 
men förväntansfull. Tyvärr har det hänt allde-
les för ofta att jag under förberedelserna och 
under själva arrangemanget blivit nedtyngd. 
Det är något man inte har tänkt på, någon 
som blir sjuk, någon som tappar gnistan och 
något som inte alls blir som du har tänkt 

dig. Dessutom: vad arg jag blir på alla de 
där dystergökarna som på samma dag som 
arrangemanget är bestämmer sig för att nej, nu 
ska jag vara trist och tråkig. Blä! Bestäm dig för 
att du ska ha roligt och bestäm er gemensamt 
för detsamma. Planera in skratt, pauser, vila 
och belöningar i hela planeringen och påminn 
varandra när det glöms bort. Självklart får man 
vara ledsen men det är målet som gör resan 
mödan värd. Konstigt nog så är denna del i pla-
neringen och genomförandet kanske er största 
utmaning, stressade situationer kan göra den 
gladaste personen hängig. Men ni fixar det!

Arbetsfördelning och tidsplan
Vem vill stanna kvar på slutet och städa en 
lokal? Oftast ingen. Jag vet inte om det är 
något fel på mig men jag brukar tycka att 
det är ganska roligt att stanna kvar efter ett 
arrangemang. Du sätter på någon bra spellista, 
tar fram en obekant mopp och letar disktrasor 
och njuter av att det är gjort nu. Oavsett om 
det blev lyckat eller inte så är det som det är. 
Självklart är det här inte alls roligt om du är 
så trött så att du knappt orkar stå på benen, 
då är det inte heller så roligt att bli lämnad 
kvar ensam av alla som ”måste gå” och som 
inte känner ett ansvar längre. En noggrann 
genomgång av arbetsfördelningen är nödvän-
dig för att undvika tråkigheter före, under och 

Utvärdera genom  
följande frågor: 

1.  
Vad tycker vi om arrangemanget i sin 
helhet? Vad var bra? Vad kan vi göra 
bättre? Hur kan vi göra det bättre? 

2.  
Vad tycker vi om respektive arbet-

sområdes och persons prestation och 
resultat? Bra, bättre, hur? 

3.  
Vad tycker jag om min egen presta-
tion och resultat? Bra, bättre, hur? 

4.  
Om jag visste det jag visste idag då 
jag planerade arrangemanget hur 

skulle arrangemanget ha blivit då? 

efter arrangemanget. Det är inte bara städning 
som är efterarbete, ett ’tack för att du kom’ är 
kvar, utvärdering av arbetet, utbetalningar 
och redovisning. Det här måste också in i 
arbetsfördelningen och tidsplanen. Det absolut 
enklaste sättet att göra en tidsplan är att tänka 
baklänges, inte från själva arrangemanget utan 
från det sista efterarbetet. 
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WBS? 

WBS står för Work Breakdown Structure och går i all sin enkelhet ut på att sätta sig ner 
allihop och individuellt skriva ner det som måste göras i aktioner, på en lapp i taget. 
Städa, mejla inbjudan, skriva inbjudan, kontakta person X och vad det nu kan vara. 
Det blir många lappar. När alla är tomma på saker ni måste göra så går ni igenom hela 
lapphögen och tar bort dubbletterna. Sedan gör ni en struktur med lapparna, exempel-
vis över ett golv eller en whiteboard, där det stora arbetspaketet placeras högst. 

Exempelvis: marknadsföra arrangemanget. Under det arbetspaketet så bryter ni ner 
alla mindre aktioner som måste göras inom det paketet. Tänk er att ni öppnar paketet 
marknadsföring och ur det trillar massa saker som måste göras. Alla de sakerna 
placerar ni under det stora arbetspaketet, och så gör ni det med allt ni har skrivit ner. 
Använd sunt förnuft i hur djupt ni ska gå. Allt kan inte skrivas ner i minsta detalj. 

När ni känner er färdiga frågar ni WBS:en en sak. Om vi har gjort allt det här kommer 
vi då att ha genomfört vårt mål och nått vårt syfte? Är svaret nej så fyll på. WBS:en 
använder ni sedan för att göra en skriftlig tidsplan. Hinner ni inte allt? Skala ner mål 
och syfte och ta bort några arbetspaket. 

Undrar du hur en WBS ser ut? Sök på nätet! 

Information och kommunikation
Bestäm hur ni ska kommunicera och informera. 
Gör det sedan regelbundet. Även om det inte har 
hänt något. Om folk inte får någon information 
på ett tag så känner de inte att de är delaktiga. 
Kanske går du samtidigt runt och väntar på 
information? Det blir en onödig ond cirkel. I det 
närmsta nätverket i relation till arrangemanget, 
styrelsen, arrangörsgruppen och liknande, är det 
viktigt med information. Om du sprider affischen 
och nyhetsbreven till besökarna men inte internt 
kan det bli mycket konflikter. Stäm av med 
arrangörsgruppen och den eventuella styrelsen 
hela tiden. Gör vi rätt saker och gör vi sakerna 
rätt? Det måste inte vara så att ni ses, utan ett 
telefonsamtal eller ett mejl räcker. 

Service, bemötande och upplevelse
Här handlar det framförallt om själva genom-
förandet, även om såklart deltagarna och andra 
som berörs av arrangemanget får en känsla av 
er service och ert bemötande redan från första 
kontakten. Det är dock i genomförandet som det 
verkligen gäller. Är programmet fullspäckat så 
kommer det upplevas som stressigt. Vill ni att 
besökarna ska uppleva det så? Inte? Skär ner! 
Är det någon som hälsar besökarna välkomna? 
Inte? Bestäm vem som ska göra det? Varför inte 
en publikvärd? Ta god tid på er att tala om detta. 
Mer kan du läsa i nästa del som handlar om hur 
du designar en upplevelse och en röd tråd. 

WBS är ett verktyg för att uppskatta arbetsinsats och tidsåtgång
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CH
ECKLISTA: H

AR VI TÄN
KT PÅ ALLT?

Syfte, känsla, mål och budskap
Varför gör vi arrangemanget? Vad konkret är 
det som vi ska uppnå? Har vi satt konkreta 
och mätbara målsättningar? Ska vi ha 
något tema? Hur hittar vi en röd tråd i vårt 
arrangemang? Vilka budskap vill vi inte bli 
förknippade med? Vilket budskap vill vi bli 
förknippade med och hur för vi fram det på 
bästa sätt?

Målgrupp
Vilka ska komma på arrangemanget? Vilka 
behov har dessa personer? Finns det sär-
skilda krav på tillgänglighet? Vilka deltagare 
är normen för vårt arrangemang? Hur når vi 
de som är intresserade av vårt arrangemang 
men som inte tror att det är till för dem?

Tidpunkt
När ska arrangemanget ske, säsong, datum 
och tid? Vad mer händer i relation till denna 
tidpunkt?

Glädje
Kan vi planera in tillfällen för att fylla på 
energi och ha roligt ihop? Kan vi göra något 
under resans gång som gör att vi inte glöm-
mer bort att ha roligt?

Arbetsfördelning och tidsplan
Vad ska göras? Hur ska vi fördela arbetet? 
Vem ska göra vad och när ska det vara klart? 
Om vi har gjort allt vi har planerat har vi då 
genomfört arrangemanget?

Program, form och behov
Hur lång tid har vi och vad ska hända på den 
tiden? Finns det något vi kan göra i program-
met som är oväntat och som tillför extra värde? 
Har vi tänkt på representation i programmet 
gällande jämlikhet?

Arrangörskap, ledarskap och roller
Vilket är ditt varför? Vad är viktigt för dig? 
Ska vi ha någon ledare eller olika ansvarsup-
pgifter? Vilka andra roller behöver vi ha? Har 
vi tänkt på vilket budskap fördelningen av våra 
roller sänder ut till andra? 

Plats
Var ska arrangemanget genomföras? Vad finns 
på platsen? Vad finns inte på platsen? Hur 
många ryms där? Finns det några särskilda 
praktiska saker att tänka på i relation till 
platsen? Finns det någon som hör till platsen 
som vi kan ha användning av? Har platsen 
förutsättningar för att skapa ett tillgängligt och 
hållbart arrangemang? 

Utvärdering och utveckling
Hur ska vi säkerställa att vi inte glömmer att 
utvärdera? Hur ska vi säkerställa att vi lär oss 
av våra misstag och framgångar? Ska vi endast 
utvärdera internt i arrangörsgruppen eller 
ska vi låta besökare eller deltagare utvärdera 
arrangemanget också? Det finns elektroniska 
verktyg för att utvärdera vid ett senare tillfälle 
över nätet, eller passar det bättre med en 
utvärdering på plats? 

Ekonomi och budget 
Hur ska arrangemanget finansieras och hur 
pass viktigt är det ekonomiska? Vem ska hålla 
i det ekonomiska? Hur finansierar vi hållbar-
het, tillgänglighet och jämlikhet? Hur hittar vi 
sponsorer och samarbetspartners?

Riskanalys och säkerhet
Vilka risker är förknippade med arrange-
manget? Hur ska säkerhetsarbetet organ-
iseras? Hur ska vi få publiken att känna sig 
säkra och trygga? Vilka lagar och regler måste 
vi följa? Hur kan vi göra alla deltagare trygga 
på plats och på väg till och från platsen?

Information och kommunikation
Vilka behov finns det att kommunicera och 
informera? Hur vill vi kommunicera och 
informera? Finns det särskilda behov för 
kommunikation och information? Hur ser det 
ut ur ett internt och ett externt perspektiv?

Marknadsföring 
Hur ska vi nå deltagarna på bästa sätt? Hur 
ska vi väcka ett intresse hos målgruppen? 
Kan vi marknadsföra på något annorlunda 
sätt? Hur hittar vi en röd tråd i vår marknads-
föring? 

Service, bemötande och upplevelse
Hur ska de som berörs av arrangemanget 
bemötas? Vilken service ska de få? Hur ska de 
uppleva arrangemanget? Hur ser det ut ur ett 
internt och ett externt perspektiv?
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Planera för en upplevelse 
Efter att ha arrangerat flera hundra arrange-
mang så råkade jag en gång stöta på en livs 
levande upplevelsedesigner, Sanna Rådelius. 
På mitt företag skulle vi göra en kampanjfest 
och vi ville verkligen att det skulle bli något 
utöver det vanliga. Även om jag kände mig 
erfaren på arrangörsområdet så har jag aldrig 
känt mig så tacksam som då Sanna började 
jobba på vår idé.  
 
Sanna är fil.mag. i Professionell Upplev-
elseproduktion vid Luleå tekniska universitet 
och grundare av ExperienceDesign (ED) 
Sweden. Där använder hon upplevelsedesign 
som en metod för mer effektiv kommuni-
kation och för att skapa starkare möten. 
När hon gör ett jobb kan det handla om 
evenemang, utställningar och möten där 
arrangören vill nå ut med ett budskap eller 
förändra ett beteende. 

Ta helt ledigt
Sanna har jobbat med arrangörskap i 14 år, så 
arrangörsminnena är många. Men det bästa 
hon vet och det som får henne att fortsätta 
arrangera är när hon lyckas förmedla den 
upplevelse som hon planerat. Den värsta delen 
är alltid dagen efter genomförandet – evene-
mangsbaksmällan – när allt du jobbat för så 
länge helt plötsligt är över och all anspänning 
och stress släpper. Då känns det helt tomt, 
vilket jag som arrangör verkligen kan känna 
igen mig i. Men då är det skönt att kunna 
tänka tillbaka på det lyckade evenemanget!  
 
”Ett tips är att ta helt ledigt då” säger Sanna. 
Antagligen vill du som de flesta andra 
arrangörer att ditt evenemang ska bli ihåg-
kommet och något som folk pratar om? Du 
vill antagligen ge dem en upplevelse de sent 
glömmer? Då vet Sanna att det finns några 
saker som är viktiga att tänka på: före, under 
och efter arrangemanget. 

Intervju med Sanna Rådelius  om hur du skapar en upplevelse
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 » Lokalen – kan du tematisera lokalen? Kan du arbeta 
med belysning, inredning eller dekorationer för att 
skapa ett upplevelserum som går ihop med temat? 
Glöm inte toaletten, ett rent och fräscht och genom-
tänkt toalettbesök kommer uppskattas. 

 » Mat & dryck – Att bjuda på något i matväg är alltid 
en hit, vare sig det är något litet eller mer matigt. 
Men se till att det finns tillräckligt för alla besökare. 
Går mat och dryck att tematisera? Var kreativ! 

 » Värdskap – Ett gott värdskap är A och O för en god 
upplevelse. Tänk dig in i rollen som värd och se dina 
besökare som gäster. Bemöt dem, svara på frågor 
och lös eventuella problem på ett lika trevligt och 
tillmötesgående sätt som om de var gäster hemma 
hos dig. Det är deras upplevelse som är i fokus och 
det gäller att den blir bra, så lös problem så att 
besökarna blir nöjda och glada! 

 » Kom ihåg att inte bara hälsa dem välkomna, säg 
även adjö. För att bidra till helhetsupplevelsen går 
också värdarna att tematisera. Du kan ge dem en 
speciell utstyrsel eller kanske de ska uppföra sig eller 
tala på ett speciellt sätt? Se till att alla värdar vet hur 
de ska bemöta gästerna på ett bra sätt - det är inte 
självklart för alla.

 » Souvenir – En typ av souvenir är en bra sak att ge 
när folk går hem, det är ett trevligt avsked och så 
får de något de kan minnas arrangemanget genom. 
Tänk på att knyta ihop det med temat. Om du till 
exempel vill dela ut en goodie bag (en påse med 
ett spännande innehåll som deltagarna får med sig 
hem), se till att den är fylld av saker som går att 
koppla till arrangemanget och det budskap ni vill 
förmedla. 

 » En souvenir kan vara nästan vad som helst. Om du 
med ditt arrangemang exempelvis vill förmedla 
ett kärleksbudskap, då kan en hej då-kram vara en 
utmärkt souvenir. Så tänk kreativt!

Sannas före-, under- och efter- 
tips för en helhetsupplevelse

så hitta på något som du tror kan intres-
sera målgruppen. Använd det som röd 
tråd för att knyta ihop arrangemanget. Allt 
från marknadsföring till mat och dryck till 
det eventuella tackmejlet ska genomsyras 
av temat. För att skapa en helhetsup-
plevelse gäller det att tänka utanför själva 
arrangemangstillfället.  
 
Besökarnas upplevelse börjar redan med 
marknadsföringen eftersom denna skapar 
förväntningar. Tänk på att inte skapa 
större förväntningar än vad evenemanget 
kan leva upp till. Du vill hellre överträffa 
förväntningarna än tvärtom! Knyt ihop 
dina marknadsföringsaktiviteter med 
temat, men avslöja inte för mycket – låt 
det vara en teaser.

Under:
Under evenemanget finns en mängd saker 
att tänka på. Gör en checklista och ett 
körschema för att få en överblick så att du 
inte missar något. 

Före:  
För att du ska kunna nå rätt målgrupp och 
skapa ett arrangemang som tilltalar dem, 
måste du veta vilka de är. Hur gamla är 
de? Vad har de för intressen? Var hänger 
de på internet? När du vet vilka de är, är 
det också lättare att nå dem med rätt typ 
av marknadsföring som gör att de kommer 
till ditt evenemang. Det du behöver göra 
sedan är att komma på ett tema som 
kan gå som en röd tråd genom hela ditt 
arrangemang. Detta kan vara av olika slag 
och omfattning.  
 
Om du arrangerar ett stormöte finns 
det kanske ett budskap du vill förmedla 
– detta kan fungera som tema. Om du 
arrangerar en teaterföreställning finns det 
säkert ett tema i föreställningen – detta är 
toppen att använda även i arrangemanget 
runtomkring. Om du arrangerar en fest 
brukar anledningen till festen funka bra 
som tema, exempelvis en julfest eller ett 
firande av en särskild person. Om det i ditt 
arrangemang inte finns ett naturligt tema, 

tips!
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Efter: 
Ofta glömmer arrangörer att planera för 
vad som händer efter arrangemanget, vilket 
är tokigt eftersom de här har möjlighet att 
påminna besökarna om den trevliga upplev-
elsen de var med om. En sådan påminnelse 
kan se ut på olika sätt beroende på typen av 
arrangemang och vad man vill att folk ska 
komma ihåg. Den enklaste formen är ett 
tackkort av något slag eller kanske foton i 
en Facebookgrupp som skapats särskilt för 
arrangemanget. Men återigen – knyt ihop det 
med temat och tänk utanför lådan. Ju mer det 
sticker ut, desto mer minnesvärt blir det!

SVARA PÅ FRÅGORNA 

Lästips om planering och tidshantering:

 
Bestäm någon som ska anteckna och svara på följande frågor

 » Varför gör vi det här, vilket är vårt syfte?

 » Vad vill vi att deltagarna ska känna när de går hem från arrangemanget?

 » Vad vill vi känna när arrangemanget är slut?

 » Vad vill vi att artisterna eller andra delaktiga ska känna när de har genomfört arrangemanget?

 » Vilket budskap är vårt mest centrala budskap som vi vill förmedla?

 » Vilken plats passar målgruppen bäst?

 » Hur många ska komma, högst och minst?

 » Hur måste platsen vara för att alla ska få plats?

 » Finns det några speciella krav eller behov gällande lokal och utrustning?

 » Hur testar vi tillgängligheten på vår tilltänkta lokal?

 » Hur får vi arrangemanget hållbart?

 » Hur gör vi ett jämställt arrangemang?

  
 Skriv ned vad ni har kommit fram till i en tidsplan. Se till att ni bestämmer  
 vem som har ansvaret för vad och vad det innebär att ha ansvar. 

GILLA - dela engagemang, passion och idéer via sociala medier  
 - Brit Stakston, Idealistas förlag, 2010.
Mötas och stärkas - metoder och strategier för utåtriktat tjejjoursarbete 
 - Stjärnjouren - Sundbybergs tjejjour.
Projektledning 
 - Bo Tonnquist, Sanoma Utbildning, 2009.
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6TÄNK PÅ ALLA
Lös det mesta med rätt gruppkänsla, organisation och ledarskap

Det bästa sättet
Nu har ni planerat ert arrangemang och nu 
är det dags att sätta igång. Då är det viktigt 
att få bättre koll på konflikthantering, hur er 
grupp fungerar bäst och vad ni gör om ni blir 
oense under resans gång. För en sak är säker, 
det allra bästa sättet att undvika konflikter, 
det är att prata om dem innan de uppstår, för 
sedan när du är mitt uppe i det så är det inte 
lika roligt att tala om det. Bestäm hur ni ska 
kommunicera och informera varandra under 

projekttiden, för att undvika att någon missar 
viktig information och för att ni ska veta hur ni 
ska kontakta varandra. Är det över mejl, telefon, 
SMS, Facebook, veckomöten eller på annat 
sätt? Bestäm vad som passar er bäst.Ulrika 
Gustavsson arbetar som organisationskonsult 
och hjälper organisationer och grupper att bli 
bra på att samarbeta och hantera konflikter. Här 
berättar hon om det område som hon är bäst på: 
grupper och konflikthantering.  
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Förstå gruppen och  
våga bemöta konflikter
Jag är en person som alltid har engagerat mig 
ideellt i olika klubbar, föreningar och nätverk. 
Redan som liten brann jag för föreningslivet 
och jag grät när det var dags för sommarup-
pehåll i min gymnastikförening. Nu i vuxen 
ålder engagerar jag mig i olika nätverk och 
det som jag tycker är allra roligast är att få 
göra saker tillsammans med andra, träffa 
nya människor och se hur man tillsammans 
kan åstadkomma storverk. Men som vid alla 
tillfällen, där ni som grupp ska samarbeta och 
genomföra saker gemensamt, kan man komma 
ihop sig och bli oense. Jag kommer därför att 
ge er mina bästa tips för hur ni undviker stress, 
förebygger konflikter och hur du gör när de 
uppstår. Helt enkelt hur du kan förstå gruppen 
och våga bemöta konflikter.

Gruppens fem faser
När det gäller utvecklingen av en grupp, 
så finns det enligt gruppforskaren Susan 
Wheelan fem faser. Tillhörighet och trygghet 
är den första fasen och kännetecknas av att 
medlemmarna anpassar sig och strävar efter 
att få vara en del av gruppen och ni ger sällan 
uttryck för avvikande åsikter. Den andra fasen 
är Opposition och konflikt och här känner ni er 
allt mer bekväma i gruppen och vågar därför 
ifrågasätta vad som är gruppens mål och hur 
arbetet ska genomföras. Nästa fas är Tillit och 
struktur och tröskeln över till denna fas består 
av att ni samtalar om och löser hur gruppens 
ska fungera och vad de olika medlemmarna 
ska göra. Nu litar ni mer och mer på varandra i 
gruppen och viljan att samarbeta ökar och det 
gör att ni till slut uppnår den fjärde fasen som 

Ulrika Gustavsson berättar om 
arrangörsgruppen och konflikthantering
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är Arbete och produktivitet. Alla grupper når 
dock inte till denna fas, utan många grupper 
stannar i den andra fasen, Opposition och 
konflikt. Sådana grupper kännetecknas av att 
ni ofta är osams och att ni därför bildar under- därför bildar under- under-
grupper inom gruppen. Att till exempel und-
vika att involvera några och pratar bara med 
någon eller några i gruppen. Ofta beror detta 
på att ni i gruppen inte vet hur ni ska reda ut 
de konflikter som uppstår och att du ibland 
saknar modet att sätta ner foten och säga att 
du inte tolererar att gruppen inte fungerar som 
den ska.  
 
Om ni kommer till fas två och börjar bli osams 
är det väldigt bra att sätta sig ner allihop och 
prata igenom vad som har hänt och hur ni går 
vidare. Prata igen om de punkterna som ni 
diskuterade innan arbetet drog igång, för nu är 
ni trygga i gruppen och vågar säga om ni tycker 
att något ska genomföras på ett annorlunda 

sätt än det som ni inledningsvis bestämde.  
Grupper som ska upplösas går även igenom en 
femte fas som kallas Avslutning. Om ni aldrig 
nått förbi konfliktfaserna och ändå måste 
avsluta arbetet så kan denna fas kännas abrupt 
och konstig, är gruppen väl fungerande så 
känns avslutsfasen lite sorglig men ändå bra 

bra bit för att hålla denna föreläsning. De hade 
ringt och kollat vilka sladdar de behövde ha 
med sig till projektorn och fått till svar att allt 
fanns där. Nu när vi väl stod där, visade det sig 
att inget fanns och mannen som ägde lokalen 
började då skälla ut föreläsarna och tyckte de 
var idioter som inte hade med sig alla sladdar. 
Jag tog föreläsarna med mig och vi fick ge 
oss ut på stan och försöka få tag på de rätta 
sladdarna. Jag fick be om ursäkt för ägarens 
uppträdande och sedan även be om ursäkt för 

“Om ni kommer till fas två och börjar bli osams är det  
väldigt bra att sätta sig ner allihop och prata igenom vad  

som har hänt och hur ni går vidare.“

och full av tilltro till utvärdering och feedback.  

När ingen gör vad de ska
Mitt tråkigaste arrangörsminne är just kopplat 
till en situation där ingen gjorde vad de sa att 
de skulle göra. Jag hade nyligen engagerat mig 
i ett nätverk och vi hade ordnat en föreläsn-
ing en eftermiddag. I och med att jag var ny 
så hade jag inte varit med i planeringen av 
föreläsningen, utan  skulle bara delta som 
åhörare. När jag kom dit så visade det sig att 
ingen i nätverket hade kommit och jag fick då 
ta hand om de två föreläsarna som hade åkt en 

att ingen mer än jag fanns på plats.  
 
När vi väl fått tag på en sladd och kom till-
baka visade det sig att det bara dök upp fyra 
personer till föreläsningen istället för de 25 
stycken som jag hade fått information om. 
Så de två föreläsarna höll föreläsningen i en 
stor biosalong för fyra personer - och mig.  
Jag skämdes så jag trodde jag skulle dö. Dels 
för att föreläsarna hade fått en utskällning 
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och blivit illa bemötta och för att ingen som 
skulle arrangera var där men även för att vi 
var så få som lyssnade. Jag ville bara sjunka 
genom biofåtöljen och försvinna bort. Jag var 
även otroligt ledsen på de andra i nätverket, 
som bara struntade i att komma. Den kvällen 
gick jag och lade mig och kände att jag aldrig 
någonsin mer ville vara med och arrangera 
något. 

tips. Vi fördelade arbetet gemensamt och 
sedan gjorde alla sina uppgifter. När ni känner 
varandra sedan innan och när ni vet att ni har 
roligt tillsammans under tiden som ni arrang-
erar, då anstränger man sig ännu mer för att 
ställa upp för varandra och arrangera på bästa 
sätt. Därför är det viktigt att göra saker i en 
grupp så att ni lär känna varandra bra, annars 
kan du vara helt säker på att de konflikter 
som uppstår blir svårare att lösa. Känner du 
någon så är det lättare att reda ut eventuella 
missförstånd. 

När en grupp fungerar bra
Mitt absolut bästa arrangörsminne var när jag 
var engagerad i min ridskolas ungdomssek-
tion. Vi var ett gäng tjejer som utgjorde 
styrelsen i sektionen och vi arrangerade 
massor av roliga saker för de yngre barnen på 
ridskolan. Vi gjorde tipspromenader, tävlingar, 
utflykter och andra roliga arrangemang. En 
dag fick vi en förfrågan om att arrangera en 
övernattning på ridskolan för de yngre tjejerna 
och det skulle ske på kort varsel.  Våga säga ifrån och ställa krav

När vi sedan hade nästa möte bestämde jag 
mig för att berätta om vad som hade hänt och 
hur det hade känts att stå där ensam. Jag gav 
helt enkelt gruppen feedback, återkoppling, 
på vad det var som hade hänt. De andra hade 
lama ursäkter om varför de inte hade kommit 
och jag sa att om de skulle fortsätta med att 
dyka upp endast när det passade, så ville jag 
inte längre vara med i nätverket och än mindre 
hjälpa till att arrangera saker. Efter det blev 
det en väldig skillnad och det verkade som om 
att jag som ny hade lyft ett problem som de 
länge haft i gruppen. Så min uppmaning till er 
är att våga säga ifrån och kräv att för att vara 
med i gruppen, så ska alla bidra och hjälpa till.

Vi hade ett möte där vi alla kom överens om 
vad vi skulle göra, vem som skulle göra vad 
och hur vi ville att övernattningen skulle bli. 
Vi förberedde och genomförde övernattningen 
helt galant, trots ont om tid. Barnen hade 
fantastiskt roligt och föräldrarna kände sig 
trygga med att lämna barnen hos oss. Vi 
arrangörer hade så roligt att vi alla åkte däri-
från dagen efter med träningsverk i magen. 
Så mycket hade vi skrattat! Varför just detta 
arrangemang blev så lyckat hängde ihop med 
att vi alla kände varandra sedan länge och att 
vi visste vem som var bäst på vad och vi kände 
oss trygga i att ge varandra återkoppling och 

”Vi arrangörer hade  
så roligt att vi alla åkte 
därifrån dagen efter 
med träningsverk i 
magen. Så mycket hade 
vi skrattat!” 



50

Tä
nk

 p
å 

al
la

 •
 A

rr
an

gö
ra

! •
 w

w
w

.a
bf

.s
e

FEEDBACK?
Feedback handlar om hur, när och  

var du säger det du tycker och tänker 
om andras beteenden och beslut. Det 
handlar också om hur du sedan han-
terar de reaktioner och motargument 
du möter. Att göra detta på ett genom-
tänkt sätt är viktigt när ni jobbar med 
andra människor i en grupp med en 

speciell uppgift.  
 

Vill du verkligen åstadkomma  
förändringar och är en person som ser 
saker som kan förbättras är det kanske 

extra viktigt, eftersom du ofta bär 
på många tankar. Därför behöver du 
tänka igenom hur du vill ge återkop-

pling på någons beteende. Ett bra 
sätt att lära sig mer är att själv be om 
feedback på ditt eget beteende, då lär 

du dig mycket från hur andra gör.

EN GRUPP?
En grupp kännetecknas av att flera personer än en upplever att de har en gemensam 
uppgift att lösa. Gruppens fem faser enligt Susan Wheelan, även kallat IMDG (An 
Integrative Model of Group Development): 

1. Tillhörighet och trygghet – alla undrar om de får vara med eller inte i gruppen 
och här kan det vara läge för presentationsövningar och ett tydligt initiativ från en 
ledare eller någon modig person i gruppen.

2. Opposition och konflikt – Nu börjar ni ifrågasätta gruppens uppgift, sätt att arbeta 
och ledarens förmåga att leda gruppen. Här gäller det att fånga upp signalerna och 
tydliggöra upgiften och arbetssättet för att ta gruppen vidare till nästa fas.

3. Tillit och struktur – Nu litar ni på varandra i gruppen, arbetssättet och uppgiften är 
tydliggjort och om allt flyter på som det ska så når ni snart den fjärde fasen.

4. Arbete och produktivitet – Här litar alla på varandra och arbetet flyter på och en 
ledares uppgift är främst att se till att utvärdering sker löpande, att gruppen hjälps 
åt att ordna upp hinder ni stöter på och liknande.

5. Avslutning – Här avrundas arbetet och ni säger hej då och utvärderar. Alla grupper 
genomgår inte denna fas, exempelvis inte en förening om inte föreningen upplös-
es. Därför går det förstås bra att utvärdera även i de fyra andra faserna, löpande.

Susan Wheelan menar också att tillkommer det nya gruppmedlemmar under tiden så 
kan ni integrera dem i gruppens befintliga fas. Introducera den nya medlemmen på 
bästa sätt så kan en grupp som befinner sig i fas fyra fortsätta vara effektiv trots att nya 
medlemmar tillkommer.
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tips!Fyra frågor till Ulrika...
Vad kan ni göra för att undvika konflikter?
Diskutera innan ni drar igång projektet vad det är ni ska göra, varför ni ska göra det och hur ni 
tänker er att genomförandet och slutresultatet ska se ut. Ofta visar det sig att ni har olika idéer och 
tankar om vad ni vill göra och därför är det bra att från början samtala kring vad det är gruppen 
ska uppnå eller genomföra. När ni har kommit fram till vad det är ni ska göra är det bra att gå 
varvet runt i gruppen och låta alla berätta varför ni vill göra det här. När ni sedan har bestämt vad 
ni ska göra och varför, så kvarstår bara att bestämma hur ni ska göra det. Brainstorma gärna kring 
hur ni på bästa sätt kan genomföra projektet och välj sedan ut de alternativ som ni anser passar 
bäst för att nå målet. På detta sätt, även om det kan kännas tidskrävande, sparar ni mycket tid i 
längden eftersom gruppen snabbare når till de produktiva och trygga faserna.

Vad gör vi om vi känner att vi inte kommer att hinna?
För att undvika stress bör ni göra en översiktlig plan över den tid ni har på er och när olika saker 
ska vara klara. Bestäm även vem som har huvudansvaret för vad, för att undvika att ni kommer 
ihop er över det. Stress är en känsla och en upplevelse av det är ont om tid och att ni har massor 
som måste göras. Om det känns så, ta ett möte där ni skriver ner allt som måste göras så detaljerat 
som möjligt. Ibland inser ni att det var mindre än ni tänkt er och att allt är under kontroll. Om ni 
ändå känner att ni inte kommer att hinna, så fundera på om det är några saker som ni kan strunta i 
eller som ni kan be någon annan att göra? 

Vad gör vi om vi blir osams?
När det uppstår en konflikt är det viktigt att ni pratar med den eller de som är inblandade. Var 
så lugn som möjligt och försök förstå varför det blev som det blev. Lyssna på hur de andra har 
upplevt det och berätta hur du har upplevt det. Ofta upptäcker ni att det bara är ett missförstånd 
eller något ni lätt kan lösa. 

Vad gör man om någon säger att den ska göra något och sedan inte gör det?
Detta är väldigt vanligt förekommande när du engagerar dig ideellt. Om situationen uppstår 
så fråga varför personen inte har gjort det som den har åtagit sig att göra. Ofta visar det sig att 
personen inte har hunnit på grund av personliga skäl eller att den inte visste hur den skulle göra 
det och behöver hjälp. 

ULRIKAS TIPS FÖR EN  
FUNGERANDE GRUPP

 » Alla drivs vi av olika saker och om vi re-
dan från början vet gruppmedlemmarnas 
drivkrafter har vi lättare att förstå varandra 
under arbetes gång och ni undviker då onö-
diga bråk. 

 » Lyssna till varandra och var öppna för att 
utveckla er grundidé till en ny ännu bättre 
idé. 

 » Glöm inte att ha roligt på vägen!

 » Skriv alltid ner planen och ansvarsfördelnin-
gen, det kanske känns självklart just nu men 
om ett tag så har ni säkert glömt bort vad 
som sades. 

 » Om personen fortsätter att strunta i att göra 
sina uppgifter bör ni träffas hela gruppen 
tillsammans med personen och bestämma 
hur ni ska gå vidare. 

 » Ju tidigare ni löser en konflikt desto mindre 
är det att lösa och desto lättare går det. 

 » Tänk på att det ytterst sällan finns något som 
är rätt eller fel, utan det är bara olika sätt att 
se på det. 

 » Alla kanske inte kommer att få exakt som de 
vill när det gäller former för kommunika-
tion, men alla måste känna att de har fått 
berätta hur de föredrar att kommunicera och 
att det gemensamma beslutet är möjligt för 
dem. 

 » Ingen annan än ni i gruppen vet hur det 
slutgiltiga arrangemanget ska se ut och 
deltagarna kommer därför inte sakna något 
som ni valt att inte göra.
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Hur du organiserar och leder som 
arrangör
Den WBS som ni har gjort kan ni använda för 
att klargöra vilka områden som finns inom 
ert arrangörande. Varje område ges sedan en 
ansvarig, vissa områden kan klumpas ihop 
under samma ansvarig. Nu har ni en organisa-
tion. Organisationen måste präglas av en 
balans mellan kreativitet och tydliga ramar. 
Därför behöver ni någon som är ansvarig, 
samordnare, ledare, spindel i nätet, eller vad 
ni vill kalla det, för hela arbetet. Detta för 
att ramar ska kunna sättas upp och rum för 
kreativitet ska kunna skapas. Samordnaren 
eller ledaren behöver inte vara enbart en 
person, inte heller behöver det vara samma 
person genom hela arrangemanget eller för 
alla arrangemang ni genomför. Däremot måste 
det vara tydligt vem eller vilka som har dessa 
roller och vad som förväntas av den eller dessa 
personer. 

Ta ditt ansvarsområde på allvar
Oavsett vad du har fått för ansvarsområde 
tilldelat dig så ta det på allvar. Det är ett 
förtroende och folk förväntar sig att du ska 
leverera. Du måste våga ta beslut, agera och 
bjuda på dig själv. Jag skrattar bara jag tänker 
på alla de gånger jag har fått släppa prestigen 
för att fulfölja ett ansvar. Jag minns en gång 
i Stjärnjouren, Sundbybergs tjejjour som jag 

SVARA PÅ  
FÖLJANDE FRÅGOR

1. Vad är det vi ska göra egentligen?  
Gå en runda och be alla att säga i egna ord vad som är syfte och mål.

2. Varför vill jag göra det här?  
Gå ytterligare en runda och be alla att säga i egna ord varför man  
själv vill göra detta.

3. Hur ska vi göra det?  
Gå ännu ett varv och låt alla fylla i hur det ska göras. 

Kommunikation och information  
Gå ett varv till och låt alla berätta hur de tycker att det är enklast att 
kommunicera. Alla kommer inte att få exakt som de vill utan ni får 
bestämma vad som funkar för hela gruppen. Men något måste ni 
bestämma. Hur reagerar jag själv vid konflikter? Hur reagerar de andra 
i gruppen vid konflikter? Vad har vi för strategi om det blir konflikter 
på arrangemanget? Internt och externt?

Lästips om grupprocesser och konflikthantering:

Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar 
 - Susan A Wheelan, Studentlitteratur 2010.
Starta! - Komplett handledning för cirkelledarutbildning 
 - red. Emelie Bergermark och Thor Rutgersson, ABF, 2009.
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TJEJJOUR?
var med och grundade och drev under fem år. 
Vi hade ett event som vi kallade för Alternativ 
Lucia. Vi ville skapa en diskussion om Lucia-
omröstningar på skolorna men framförallt 
ville vi fira Lucia som är en högtid då vi fak-
tiskt uppmärksammar en kvinna. Jag minns 
inte om det var min idé men jag blev ansvarig 
för ett alternativt luciatåg. På ett socialt forum 
sökte vi efter några som kunde tänka sig att 
klä ut sig till orcher och gå med i luciatåget. 

Jag hittade några men det var väldigt svårt 
eftersom det var utanför mitt befintliga 
nätverk och tiden var knapp. Under tiden 
bjöd vi in vitt och brett till arrangemanget 
och samma dag pratade vi om det i radion 
till och med. Det kom ganska mycket folk 
och alla väntade förstås på det alternativa 
luciatåget. Jag stängde in mig i ett närliggande 
rum med orcherna och de skakade av skräck 
inför showen. Vi hade inte övat något och jag 
förstod att de var nervösa – inte ens jag hade 
kunnat tänka mig att det skulle komma så 
mycket folk. 

Jag hade tagit med mig lite utklädningskläder 
till oss i tjejjouren men ingen vågade ställa 
upp. Jag kunde inte klandra dem och jag 
kände mig smärtsamt ansvarig. Det slutade 
med att jag som inte alls sjunger med rena 
toner och aldrig har varit lucia gick först med 

en lång grön kappa, en burrig lila glitterboa, 
lindad flera varv runt halsen och ett ljus utan 
droppskydd i händerna. I släptåg hade jag ett 
par fnissande orcher och det de skrattade mest 
åt var min fruktansvärt dåliga rappinspirerade 
tolkning av Sankta Lucia. Det blev kanske 
ingen succé, men det blev ingen katastrof 
heller. Framförallt så blev det av och så här i 
efterhand kan jag inte tänka på det utan att le. 
Jag tycker att du ska ta ansvar för det du drar 
igång och att du ska bjuda på dig själv, om inte 
jag gör det så kan jag inte begära det av andra.

En tjejjour är en ideell  
förening som jobbar gratis med  
att stötta och stärka unga tjejer.  
Alla som identifierar sig som tjej 
kan kontakta en tjejjour för stöd 

eller pepp. Stjärnjouren är  
Sundbybergs tjejjour.

Tjejjouren.se
Stjärnjouren.nu

Pernillas tips till den med eller utan ledarhatten:

tips!
 » Lev som du lär, det bästa sättet att sätta ribban är att göra och inte bara att säga.

 » Bjud på dig själv och släpp på prestigen, om du inte vill göra något, varför skulle andra vilja 
göra det?

 » Ställ upp för andra och uppmuntra och uppmärksamma när folk ställer upp för varandra. 

 » Ta förtroendet på allvar och våga ta beslut inom det ansvarsområde du har blivit tilldelat.

 » Omge dig med bra folk och spara på de där hjältarna som alltid ställer upp.

 » Skapa rum för kreativitet och tydliga ramar. Det ena ger ofta det andra. 

 » Var dig själv. 

http://www.Tjejjouren.se
http://www.Stj�rnjouren.nu
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Intervju med Martin Hedqvist  
om ledarskap och organisation

FAKTA
Trästockfestivalen 

... är gratis och grundades 1991.  
Det är Sveriges största fria festival. 
Under tre dagar serveras livemusik, 
performance, mat och andra härlig-

heter på natursköna Nordanåområdet  
i Skellefteå. Festivalen besöktes  
2011 av drygt 34 000 personer

Folkets park
... även kallat folkparker, var från 

början anlagda och ägda av arbetar-
sammanslutningar. Avsikten var att 

skapa samlingsplatser åt arbetarna och 
deras familjer. Idag används Folkets 

park på många sätt.  
 

Folkparken Skellefteå är en sådan 
folkets park med möjlighet till både 

inomhus- och utomhusarrangemang. 
De arrangerar i dagsläget alltifrån 

konferenser och styrdans till nattklubb 
och företagsfester. 

Trastockfestivalen.se
Skellefte.net/folkparken

Från enväldig härskare till demok-
ratisk ledare
Martin Hedqvist är chef för Folkparken i 
Skellefteå. Det är en av Sveriges största folk-
parker så det är otroligt många arrangemang 
att hålla koll på hela tiden. Han har tidigare 
arbetat på ABF och har många år på nacken 
som arrangör. Tidigare var han producent 
för Trästocksfestivalen, som är en av Sveriges 
största festivaler. 

”Jag minns när jag gick över från den enväldige 
härskaren till den demokratiska ledaren” 
berättar Martin och fortsätter: ”Från början 
som arrangör så gick jag in och styrde med 
hela handen och bestämde så här och så här 
ska det vara.” Ett arrangemang som de skulle 
ha över två dagar började med att första dagen 
gick riktigt åt skogen. ”Ingen gjorde det de 
skulle, fastän jag tyckte att jag hade varit 
jätteduktig med att dela ut arbetsuppgifter.” 
Så han samlade alla i en aula mitt i natten och 
konstaterade att det gick jättedåligt. 

http://www.Trastockfestivalen.se
http://www.Skellefte.net/folkparken
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Han skällde ut alla som arbetade med arrange-
manget och då gick lördagen lite bättre. Men 
det här fick Martin att fundera. Året efter 
började han fila på en helt ny organisation. 
”Jag var helt säker på att man skulle dub-
belkolla och trippelkolla alla.” Det visade 
sig att han hade haft fel och han gjorde om 
organisationen efter ett mer demokratiskt tänk 
och rev pyramiderna och delade ut alla arbet-
suppgifter. Nu fanns det fler underansvariga. 
Alla fick ansvar och Martin var väldigt tydlig 
med att han aldrig kommer att kontrollera om 
saker och ting görs på rätt sätt. Helt plötsligt 
funkade det.  

Ledarens huvuduppgifter
Martin tycker att det ska finnas ett tydligt 
ledarskap i en arrangörsgrupp och man ska 
uppmuntra egna initiativ. En ledare ska dock 
inte ha för mycket praktiskt att göra, är du 
ytterst ansvarig så ska du ha tid med en av 
huvuduppgifterna: att bara att gå omkring och 
berömma folk. En annan huvuduppgift måste 
vara att våga ta beslut som är snabba, inte 
nödvändigtvis de bästa. Detta för att inte hela 
tiden gå och samla på sig ett gäng beslut som 
du måste ta. Då fördröjer du processen, blir en 
flaskhals. Till slut orkar man inte längre som 
ledare. 

att det inte behöver vara personligt. Det var 
inte vänskapen som var i fokus här utan hur 
samarbetet funkade i just det här samman-
hanget.” Så Martin fick säga ifrån helt enkelt, 
inget enkelt beslut, men nödvändigt. 

Alla gjorde till och med mycket bättre ifrån 
sig, upptäckte Martin. Det kanske inte alltid 
blev exakt så som han hade tänkt sig men alla 
löste sina uppgifter utefter sin bästa förmåga 
och saker och ting flöt på. Han gav alla ett 
eget ansvar och de växte med uppgiften. ”Det 
var ett uppvaknande för mig. För mig blev 
det ett helt nytt sätt att se på arrangörskap 
och ledarskap” berättar Martin. Detta sätt att 
arbeta ställer förstås högre krav på ansvars-
fördelning och organisation. Du måste tänka 
helt om och se till att ha kommunikation 
istället information.  

Våga göra något annat
Som ledare är det också viktigt att prioritera 
sömn. Martin menar att det inte går att sova 
två timmar och sedan köra igen - då kör du 
slut dig som ledare och arrangör och då går 
det ändå inge bra i slutändan. Som arrangör 
är det också väldigt viktigt att våga göra något 
annat. Gillar du att sporta så ta tid för att 
göra det då! För att bränna bort energi, för 
att tänka på något annat, rensa huvudet. ”Det 
vet jag kan vara svårt som ung, man är väldigt 
otålig. Du vill göra det nu, nu, nu. Om det är 
för tajt med tid så förläng tiden.” 

Martin menar att om du lyckats med din 
uppgift som arrangör så ska du nästan kunna 
vara hemma den dagen arrangemanget är. 
Så välorganiserat ska det vara. Under själva 
arrangemanget ska du ta hand om sponsorer 
och berömma alla som är med. Du måste 

”Våga ta beslut som hellre är snabba än de 
bästa och lev med det sedan. Du måste ta de 
obekväma besluten också.” Viktiga beslut 
är att placera folk på rätt ställen, dessa kan 
ibland bli obekväma. För ibland kanske det 
inte funkar och då får du placera om folk. En 
person kanske inte passar för en viss uppgift? 
Folk som utnyttjar en och säger att de ska 
göra saker men inte gör det, de måste du som 
ledare och arrangör sätta stopp för. ”En god 
vän till mig skulle hjälpa till på en spelning 
men han svek eftersom han ville festa istället 
för att jobba. Då får man ta det som det är: 
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tänka att det är ett gemensamt arbete - att 
alla i gruppen ska vara delaktiga och att alla 
ska få bli hörda. Arrangörskap är demokrati i 
sin finaste form. ”Jag anser att det är gruppen 
som är det viktiga. Det är inte individen. Det är 
gruppsammanhållningen och samarbetet som 
gör en stark.” 

tips!
MARTINS TIPS FÖR EN  

BRA ORGANISATION OCH ETT  
BRA LEDARSKAP

 » Ge organisationen tid och kasta dig 
inte in i arrangemanget.   

 » Lyssna på andra, våga inse att du 
själv kanske inte har alla lösningar.

 » Prioritera sömn.

 » Skilj på vänskap och arbete.

 » Se det som en av din huvuduppgift 
att berömma alla i arrangörsgrup-
pen så  
ofta som möjligt.

 » Gör något annat på din fritid för att 
samla energi.

 » Våga ta snabba beslut hellre än att 
alltid ta de bästa besluten.

 » Se till att de du jobbar med är 
mätta, glada och nöjda.

 » Skapa en gruppanda med hjälp 
av tröjor, västar eller andra sätt 
som särskiljer arrangörerna från 
besökarna.

sätt. På sociala nätverk kan du göra grupper 
och det finns många andra gratisprogram 
på nätet. Ingen ska känna att de inte får 
information. ”Träffarna på caféet och stora 
gruppmöten är lika viktiga som information-
sdokumenten digitalt via nätet” säger Martin 
och tillägger: ”jag tror det är viktigt att det 
är en blandning där, att man både ses och 
informerar på riktigt och på nätet”.  
 
Som ledare är det också viktigt att se till att 
alla som jobbar är mätta, glada och nöjda. 
Ett bra sätt att höja stämningen är att fixa 
arbetströjor, halsband, badges eller sjalar 
till arrangörerna och på så sätt se till att 
arrangörsgruppen sticker ut på något sätt från 
besökaren. Det odlar en oumbärlig gruppanda 
som säger: vi är ett lag och vi löser det här 
tillsammans. 

Vi löser det tillsammans
I relation till gruppen menar Martin att 
mötesteknik är viktigt. Det blir mycket möten 
där ni ska informera och kommunicera. Alla 
måste ha tillgång till information på något sätt. 
Därför måste det finnas tydliga instruktioner 
och arbetsdokument. Idag finns det som tur 
är mycket verktyg ni kan använda. En del 
använder elektroniska dokument och ser till 
att alla har tillgång till informationen på så 

”Våga ta beslut som hellre är snabba  
än de bästa och lev med det sedan.  

Du måste ta de obekväma besluten också.”
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Lästips om ledarskap:

LSU:s ordförandehandbok 
 - LSU Sveriges Ungdomsorganisationer.
Mer Kreativa Möten 
 - Ulrika Eklund, LSU Sveriges Ungdomsorganisationer.
Leda Jämt - Handbok för chefer i att leda jämt 
 - Klara Adolphson, Ledarna. 
Makthandbok - för unga unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet  
 - Interfem.

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Vilket ledarskap är viktigt för mig och för  
att ett arrangemang ska fungera bra?

 » Vem är ledare, vem är inte ledare? 

 » Vilket ansvar har du som ledare?

 » Vilket ansvar har du om du inte har ledarrollen?

 » Finns det olika förväntningar på ledare och  
arrangörer om de är män eller kvinnor?

 » Finns det andra identitetsgrunder som sätter 
förväntningar på ledaren och arrangören? 

 » Vilka och på vilket sätt?
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Hur arrangerar du ett LAN?
På ett LAN samlas allt från ett par kompisar till 
tusentals deltagare där man kopplar ihop sina 
datorer i ett lokalt nätverk. På ett LAN spelar 
du vanligast datorspel med varandra, men på 
de större evenemangen sker så mycket mera. 
Det kan vara exempelvis e-sport turneringar, 
tävlingar, utställningar med olika företag, 
programmering och mycket mer. Ett LAN är 
en möjlighet att träffas och ha skoj med andra 
som har samma intressen. Ola Stafhammar är 
representant för Svenska E-sportföreningen, 
SESF och har tidigare arbetat under elva år 
med sälj och affärsutveckling för festivalen 
Dreamhack. Här kan du inspireras av hans 
berättelse om hur ett arrangemang i form av 
ett LAN kan se ut.

7 Hur man arrangerar ett LAN

ETT CASE
FAKTA

LAN-party
... även kallat LAN eller Lan, är när ett 
antal datoranvändare träffas för att  
koppla samman datorerna i ett Lokalt 
nätverk, Local Area Network = LAN. 
Syftet med ett LAN är att spela datorspel 
tillsammans och att umgås. Därför ordnas 
ofta massa aktiviteter på arrangemanget, 
vilka inte nödvändigtvis behöver ha med 
datorspel att göra. Ett LAN kan arrangeras 
med alltifrån några få deltagare till flera 
tusen. 

Dreamhack
... är ett svenskt LAN som arrangerats 
sedan år 1994 och som med tiden har 
utvecklats till världens största dator-
festival. 

E-sport
... är en förkortning av elektronisk sport 
och är ett samlingsnamn för alla tävlingar 
som är utförda med hjälp av datorer eller 
spelkonsoler.  Idag spelar 99 % av alla ung-
domar mellan 15-24 år datorspel (Reflect, 
januari 2010). Att tävla i dataspel, e-sport, 
kan de allra flesta göra på lika villkor. Ur 
ett tillgänglighetsperspektiv kan dessutom 
många vara med på ett LAN som annars 
utestängs från andra aktiviteter som vissa 
former av fysisk idrott.

SESF
... Svenska E-sports föreningen, SESF, har 
funnits sedan 2008 och syftet med förenin-
gen är att främja e-sport i Sverige. SESF 
vill etablera ett svenskt föreningsliv kring 
svenska e-sportspelare och klubbar, skapa 
gemensamma spelregler och strukturer 
mellan spelare, klubbar och evenemang 
samt verka för att e-sporten växer.

Mer information finns på SESF.se.

http://www.SESF.se
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Ola Stafhammar berättar  
om hur du arrangerar ett LAN

Året var 2001
Min första upplevelse av Dreamhack var hur 
stort det var! Nära 5000 personer var samlade 
i den stora Tipshallen på Elmia i Jönköping. 
Ett organiserat kaos. Mängder av ungdomar 
släpade tjocka CRT-skärmar och klumpiga PC-
burkar genom ett kallt Jönköping. Då ventila-
tionen inte klarade av situationen så öppnades 
dörrarna för att kyla ned den enorma värme 
som utvecklades av alla datorer, skärmar och 
människor. Mitt i LANets tropiska värme satt 
folk i t-shirts, medan de närmast ytterdörrarna 
fick ha sina varma ytterkläder på. På plats 
fanns Martin Öjes och Kenny Eklund, grunda-
rna av Dreamhack, vilka redan då hade arbetat 
med festivalen från starten 1994, i en skolmat-
sal med 40 deltagare. År 2011 deltog uppåt 20 
000 personer på arrangemanget. Egentligen 
är alla deltagare på ett LAN arrangörer. Man 
skapar sin egen upplevelse på LANet genom 
att aktivt spela spelen, istället för att passivt 

konsumera en upplevelse, jämför att lyssna på 
musik på en konsert. På ett LAN är deltagaren 
centrum i sitt eget skapande.

Tänk igenom innehållet
Innehållet på ett LAN kan vara allt möjligt. 
E-sport är ofta en viktig del och arrangerar 
man turneringar med prispengar kan man få 
synlighet på e-sportsajter och locka e-sport-
klaner som köper biljetter. Att arrangera ett 
LAN kräver rätt mycket av arrangörerna, 
särskilt om du har ambitionen att göra något 
som är lite större. Det krävs många pusselbitar 
för att lyckas. Förutom innehållet krävs prak-
tiska bitar som lokal, bord/stolar, el, internet, 
nätverk, mängder med kablar och mycket mer. 
Det krävs förstås även en arrangörsgupp, med 
frivilliga, marknadsföring med mera. Ett LAN 
är ett typ-exempel på ett arrangemang där du 
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tips!tips! Olas tips på innehåll på LANet:

 » Skojturneringar som alla kan vara  
med på, gärna spel som är gratis.

 » Bjuda in föreningar/företag som får 
visa upp sig och/eller genomföra 
aktiviteter.

 » Airsoft/paintboll. Fungerar bäst  
utomhus.

 » Kreativa tävlingar i exempelvis digi-
tal bildbehandling, foto, 3D-grafik, 
musik, film.

 » Föreläsningar/workshops, bjud  
exempelvis in lärare från skolan.

 » Visa film. 

 » Frågesport.

 » Bjud in lokala politiker. Visa vad 
LAN är för nått, och be om bidrag 
till nästa LAN samtidigt.

 » Spex och uppträdanden.  
Här finns plats för en massa galna 
upptåg, men förstås med respekt 
för varandra.

 » Lekar och tävlingar. Vem häver en 
läsk snabbast? Vem kastar ett tan-
gentbord längst?

 » Maskindans/dansmattor. 

 » E-sport. 

 » Ha ett intressant innehåll som gör 
sajter och lokala medier intresse-
rade av att skriva. 

 » Skaffa en helt egen hemsida.

 » Gör en Facebook-grupp.

 » Skapa en Twitter-profil och/eller 
en tagg.

 » Lägg upp Youtube-klipp som 
förstärker upplevelsen ni vill 
skapa.

 » Besök skolor och berätta om 
LANet.

 » Affischera/dela ut flyers på skolor, 
fritidsgårdar, idrottshallar med 
mera.

 » Byt banners med andra sajter.

 » Pusha på alla samarbetspartners 
att de ska marknadsföra LANet.

 » Prata en extra gång med lokal-
tidningarnas representanter.

 » Be kompisarna att ta med andra 
kompisar på LANet.

 » Ordna tävlingar för de som deltar.

Olas tips på  
LAN-marknadsföring:

 » Bygga torn med lego, klossar, 
burkar eller något annat. Högst 
torn vinner!

 » Visa youtube klipp.

 » Bjud in ett band som spelar musik.

 » Komplettera med retrospel och  
konsolspel.

 » Cosplay/Lajv. Ge priser åt bästa  
utklädnaden. 

 » Fysiska tävlingar. Improvisera  
ett plattformsspel IRL.

 » Överklockning. Bjud in en  
överklockare som visar hur man  
trimmar datorn till max.

 » Musikspel och karaoke är alltid 
roligt. 

 » Myshörna. Chilla och slappa.  
Att lana tar på krafterna. Släpa  
med en soffa och massa kuddar.

 » Kiosk/café till självkostnadspris  
eller en intäkt för att driva LANet.  
Inget LAN utan något att mumsa 
på!

 » Modda datorer. Vem har byggt om  
sin dator snyggast? 
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bara måste starta i god tid innan för att frigöra 
tid till att verkligen tänka igenom innehållet. 
Det är mycket som ska komma på plats, om 
alla delar inte finns där så funkar det inte att 
genomföra 

Håll koll på ekonomin
Att göra lite större LAN kostar pengar. 
Ekonomin kommer därför att vara en central 
del. Lokaler, el, internet, bord, stolar, switchar, 
kablar, teknik, ljud och ljus och så vidare. Det 
kostar pengar! Att kunna göra budgetar och ta 
in offerter på olika kostnader är ett måste. Nöj 
dig aldrig med första bästa pris. Lyckligtvis går 
det att få hjälp med en hel del utan kostnad 
eller till rabatterade priser om du har rätt 
samarbetspartners men inget är gratis. De som 
bidrar med något förväntar sig något tillbaka. 
Lika viktigt som att ha koll på kostnaderna är 
att ha realistiska förväntningar på intäkter. De 
flesta LAN får in pengar på tre sätt, deltaga-
ravgifter eller biljetter, kioskförsäljning samt 
eventuell sponsring. Biljetterna är viktigast! 
Som huvudarrangör måste du ha koll på 
ekonomin så att du inte står med skulder 
efteråt.

Se över säkerheten
Säkerheten är viktig. Många människor är 
på plats med dyrbara datorer, headsets, 
tangentbord och mycket annat. Säkerhet är 
inte bara att förhindra stölder utan även att ha 
förberedelse för vad som händer om det skulle 
brinna, eller om någon druckit för lite vatten 
och ätit för dåligt, om någon sover för lite eller 
liknande. Utse en säkerhetsansvarig som ska 
ha koll på alla brandregler, hålla kontakt med 
lokaluthyraren om larm, ha avstämning med 
polis och brandkår. Det är också viktigt att de 
regler som finns följs av både arrangörer och 
deltagarna. Därför är det nödvändigt att vara 
tydlig om reglerna både på sajten, i samband 
med att en deltagare köper biljett och kanske 
även på plats.

ett par gånger under dagen med alla som 
jobbar. Det kommer att uppstå problem - det 
gör det alltid på ett arrangemang - det viktiga 
är på vilket sätt ni löser det. Att vara positiv 
och göra så gott man kan räcker långt. När 
LANet är i gång så är det dags att ha roligt! 
Glöm bara inte att äta, dricka och sova. 

Efter LANet
Efter LANet, och en välförtjänt sömn, börjar 
planeringen inför nästa! Glöm inte att 
utvärdera. Vad blev bra, vad fungerade inte, 
vad kan bli bättre? Skicka ut elektroniska 
enkäter till alla som arbetade på LANet, 
men även till alla som kom som deltagare. 
Lotta gärna ut ett par biobiljetter bland de 
som svarar. Sammanställ en liten rapport 
med bilder från LANet, besökarnas åsikter, 
siffror och annan fakta och skicka till alla som 
medverkat, till företagen och organisationerna 
som var på plats och till lokalmedia.

Under LANet
Har du förberett dig ordentligt så ska, 
förhoppningsvis, allt flyta smidigt under 
själva LANet. Som arrangör är det viktigt att 
prata och lyssna på alla som hjälper till, och 
på besökarna. Alla förslag och tankar kan du 
inte göra något åt under arrangemanget, men 
kanske till kommande LAN? Ha avstämningar 
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“Alla som är med  
och arbetar för att  
göra LANet lyckat 
måste känna att  
de är viktiga.”

Fyra frågor till Ola...
Vad är ditt bästa tips?
Mitt bästa tips är att hitta samarbetspartners, 
allt från ABF, kommunen, fler kompisar, 
företag, andra föreningar, gymnasieskola eller 
högskola till organisationer som SESF, Good-
game med flera. Min erfarenhet är att kom-
muner är intresserade av LAN och e-sport, då 
det är något nytt för dem och det inte är idrott, 
musik eller teater, som de redan har erfaren-
heter av. Kommunerna äger dessutom en hel 
del lokaler som kan vara lämpliga. Siktar man 
på ett riktigt stort LAN så finns det även många 
stora multisportanläggningar som inte riktigt 
utnyttjas. För att få samarbetspartnerna att 
vilja vara med är det bra om du har lagt upp en 
projektplan för LANet där du listar vad ni vill 
göra och hur ni kommer att lyckas. 

Hur lär man sig bäst?
Kunskapen om hur du bygger ett LAN finns 
inte enkelt tillgänglig som en kurs eller i en 
bok, utan måste förvärvas genom att försöka, 
testa, misslyckas och lyckas. Enklast är att se 
hur andra har gjort. Inspireras av att besöka 
LAN som Dreamhack, Birdie, Assembly, 
Spelpunktens LAN eller liknande. En bra idé 
kan vara att ansöka till volontär på ett LAN. 
Starta smått med ett litet LAN tillsammans 
med kompisarna först, och bygg större LAN 
senare.

Hur fördelar man arbetet bäst?
Ett LAN har ofta många arrangörer som har hand om 
sin lilla pusselbit. Huvudarrangören har det övergri-
pande ansvaret, men alla aktiviteter som sker under 
LANet har sina arrangörer. Ju fler som är med och 
skapar innehållet desto mer kommer hända och desto 
roligare blir det. Dela upp ansvaret, vänta inte med att 
göra saker till sista stund, jobba strukturerat och ha 
återkommande avstämningsmöten för att se hur det går. 
Alla som är med och arbetar för att göra LANet lyckat 
måste känna att de är viktiga. Gänget som har hand om 
städningen måste känna sig lika inspirerade som de som 
håller i dataspelsturneringarna. Se till att det finns tid 
för uppdraget, sömn och att de också få vara med och 
lana. 

Hur kan vi skapa fler möten än  
de möten som sker automatiskt?
Idag är en typisk lanare ofta en kille som går på hög-
stadiet eller gymnasiet som spelar dataspel. Genom 
att ha olika typer av innehåll, exempelvis konsolspel, 
programmering, kreativa tävlingar, föreläsningar, 
dansmattor med mera, lockar ni fler målgrupper till 
LANet. Har man även möjlighet att låna ut eller hyra 
ut datorer så kan ännu fler komma. En del kan vara 
lite fundersamma över varför det är svårt att få tjejer 
som deltagare till ett LAN. Ett bra tips där är att tänka 
hur ni kan få olika typer av människor att komma. Inte 
bara hur kan vi få tjejer att komma? Gör du ett LAN för 
många olika sorters spelare så blir fler intresserade och 
känner sig välkomna, även tjejer.
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Boktips och berättelser om arrangemang:
På promenad med mäster Palm - att arrangera föreläsningar i arbetarrörelsens fotspår 
 - Erik Wiklund ABF, Premiss förlag, 2011.

11

 » Skulle du kunna arrangera något  
kring din egen hobby?

 » På vilket sätt kan du göra ditt arrange-
mang intresasant för fler grupper?

 » Hur många bör ni vara i arrangörsgruppen 
för att alla också ska hinna  
ha roligt under arrangemanget?

 » Vad kan du lära dig av detta case?

 » Hur får du tag på lokaltidningar och spe-
cialtidningar kring ditt fritidsintresse?

SVARA PÅ  
FRÅGORNA:
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TILLSTÅND?

8
Säkerheten – det som inte får prioriteras bort

TÄNK PÅ 
DET VÄRSTA

Att arrangera är läskigt
Så fort du tar beslutet om att gå från idé 
till handling så tar du risker, det blir lite 
pirr i magen helt enkelt. Du slänger dig ut i 
osäkerheten, i en förväntning om framtiden. 
Du kan aldrig garantera att den mänskliga 
faktorn inte ställer till det eller att inte något 
oväntat händer. Du kan inte vara förberedd 
på allt, det är omöjligt. Däremot kan du alltid 
göra ditt bästa och förbereda så gott det bara 
går.  Därför är säkerhetstänket och arbetet 
kring detta oerhört viktigt, egentligen på vilket 
arrangemang som helst. Säkerhetsarbetet ska 
stå på två ben: skydda och skapa. 
Du ska skydda deltagarna, arrangörerna 
och artisterna från otrygghet, osäkerhet och 
rädsla och du ska skapa trygghet, säkerhet och 
lugn. För att skydda och skapa på bästa sätt 

är det bra att göra en riskanalys. Riskanalysen 
använder ni sedan för att skapa en handling-
splan, diskutera och bestämma ansvariga och 
skapa en säkerhetsorganisation. Besökarna och 
arrangörsgruppen kommer att känna av att ni 
alla har koll på läget. Som sagt allt går inte att 
undvika, men ni har i alla fall förberett er.

ning i detta. När det gäller tillstånd för alkohol, 
för att få använda en viss plats och andra 
tillstånd hittar du mer information hos Polisen. 
Detta gäller också då det är tal om öppen eld, 
vissa ljudtillstånd för exempelvis utomhusar-
rangemang. Ofta tar det lång tid att få tillstånd 
så tänk på att kolla upp det i god tid. 

Ordningsvakter och tillstånd
I de allra flesta fall då ni hyr in er någonstans 
så har uthyraren de tillstånd som behövs och 
också ansvaret för att ha ordningsvakter och 
liknande på plats. Det gäller dock inte alltid 
när ni hyr in er och det kan vara bra att ha koll 
på vad som gäller. Gör ni ofta arrangemang 
som kräver säkerhetsvakter så kan det vara en 
idé att istället för att hyra in säkerhetsvakter se 
till att några i er arrangörsgrupp går en utbild-

Det mesta kring tillstånd  
och lagar hittar du på:  

Polisen.se

http://www.Polisen.se
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RISKANALYS?
Vikten av ett säkerhetstänk
Tänk dig in i situationen att du har arrangerat 
ett arrangemang i en byggnad som du inte 
känner så väl till. Det är kväll och utanför 
fönstren är det mörkt. Du lyssnar på den inb-
judna föreläsaren, alla deltagare verkar vara 
intresserade och nöjda. Plötsligt går det ett 
larm. Alla tittar skräckslaget på dig, du inser 
att du inte har en aning om vad du ska göra 
nu. Det här är ett mardrömsscenario förstås. 
Det kan vara ännu värre, den senaste tiden 
har insikter om sårbarheten i arrangörskapet 
krupit sig nära, detta på grund av terroratten-
taten i Norge och andra händelser.  
 
Faktum är att det så länge arrangörskap har 
funnits så har det hänt olyckor, attentat, hot 
och liknande. Att tänka på det värsta är nöd-
vändigt som arrangör. Att sätta det i system är 
det enda sättet att garantera att du inte glöm-
mer bort säkerheten. Här berättar Natalie Sial 
från Socialdemokraterna om hur hon gör för 
att tänka på säkerheten.  

Skriv gemensamt ner alla risker, stora som små, som ni i arrangörsgruppen kan komma 
på. Det kan vara alltifrån att någon blir sjuk till att det börjar brinna eller att grannarna 
blir störda. När alla risker är nerskrivna så ställ upp dem på lista. 

Värdera sedan riskerna på en skala 1-5 då det gäller: Allvar, troligt att det inträffar och 
påverkan på arrangemangets genomförande. Slå sedan ihop siffrorna, då får du ett 
riskvärde som du sedan kan jämföra riskerna med och göra en handlingsplan utifrån.

 
Exempel: 
Det börjar brinna: Allvar = 5, Troligt = 1, Påverkan = 5. Riskvärde = 11. 
Grannarna blir störda: Allvar= 2, Troligt = 2, Påverkan = 3. Riskvärde = 7.

Handlingsplan:
1. För att det inte ska börja brinna ska vi tänka på detta…

2. Om det börjar brinna är det säkerhetsansvarige som ska ha  
kollat upp utrymningsplan och för att ta initiativet till…

3. För att grannarna inte ska bli störda ska vi tänka på detta…

4. Om grannarna blir störda är det…
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Att arrangera politiskt är kul och 
utmanande
Jag heter Natalie Sial och är ansvarig för webb 
och sociala medier för Socialdemokraterna. 
Jag har varit politiskt aktiv sedan jag var 
13 år och arrangerade mitt första politiska 
seminarium när jag var 15. Så lite mer än tolv 
års arrangörserfarenhet har jag i bagaget. Jag 
har arrangerat alla möjliga former av arrange-
mang. Det jag gör främst den senaste tiden och 
i mitt politiska arrangemang är att arrangera 
seminarier, workshops, pressträffar, föreläs-
ningar eller paneldiskussioner. Som politiskt 
engagerad på olika nivåer har jag fått möjli-
gheten att, förutom att själv föreläsa, sätta upp 
kvällsarrangemang i form av seminarier och 
möten. Att arrangera en inspirerande kväll i 
form av ett politiskt seminarium är kul och 
samtidigt utmanande. 

De påpälsade pensionärer  
uppskattade inte dansarna
Det första arrangörsminnet jag kommer att 
tänka på är halloweenfesten hemma i familjens 
garage. En mycket avancerad tillställning 
när jag var 12 år och drömde om att bli fest-
arrangör som Micael Bindefeldt. Mitt värsta 
arrangörsminne var det då jag ordnade ett 
svinkallt förstamajfirande i Huddinge  
Centrum, söder om Stockholm, på ett blåsigt 
grått torg. Det visade sig att de Bolivianska 
dansarna trodde att de hade 30 minuter och 
fick tio för sin dansuppvisning - och tro mig de 
blev besvikna. En mycket fin dansuppvisning 
men de påpälsade pensionärerna som förvän-
tade sig allsång, på första raden uppskattade 
inte riktigt de färgglada bolivianska dansör-
erna till upptempomusik. Dessutom tidigt en 
lördagsmorgon. Totalmiss i kommunikationen 
och helt fel målgruppsanpassning. 

Natalie Sial berättar  
om säkerhet och arrangemang
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blivit extra tydligt att politiskt engagemang 
engagerar så pass att det kan få människor att 
göra dumma saker. Det blev en ögonöppnare 
för många att du faktiskt måste tänka också 
på just säkerheten. Jag brukar se till att ha 
kontakt med SÄPO om jag har deltagare med 
sådant skydd. Informera lokalpolisen om du 
har ett arrangemang som kan samla många 
människor och om temat kan vara känsligt. 

Det kan också vara bra att se till att du inte är 
helt ensam arrangör, det blir mycket att tänka 
på för en person annars och händer det något 
så är det lättare om ni är flera som kan agera. 
Det är också bra att vara flera för då har ni 
varandra som stöd. Glöm dock inte att utse 
vem som är ansvarig för säkerheten, så det inte 
faller mellan stolarna. 

polisen, polistillstånd (mestadels då det gäller 
ett utomhusarrangemang), kontakt med 
lokala säkerhetsbolaget eller liknande. Ibland 
glömmer vi hur viktigt det kan vara att bara 
underrätta relevant folk. Har du med gäster 
att göra som har personskydd kan säkerheten 
omkring kräva att man vill rekognosera, 
undersöka, platsen för evenemanget i förväg.

Mona var värd månader av planering
Bättre var det på den kongress jag arrangerade 
som försteombudsman när jag arbetade för 
Stockholms läns SSU-distrikt. Jag och min 
personal genomförde på en mycket liten 
budget en helgkongress på ett hotell med ett 
hundratal motioner som skulle hinna beslutas 
om. Vi lyckades trots hektiskt schema hålla 
alla nöjda och mer därtill – det var mars 2007. 
Då hoppades vi på att Mona Sahlin, som vi var 
först med att nomineras till partiordförande, 
skulle besöka oss. 
 
I sista minuten får jag samtal av pressekreter-
aren att Mona skulle göra en omväg till kon-
ferensen för att hon gärna ville möta de unga 
kongressombuden. Nervöst, spännande och 
otroligt lyckat! Den glädjen jag såg i deltagar-
nas ögon när de fick lyssna till och krama sin 
förebild Mona Sahlin var värd månader av 
planering, stress och sömnlösa nätter. 

Händelserna i  
Norge blev ögonöppnare
Det är mycket du ska tänka på. Speciellt sedan 
händelserna i Norge i juli 2011 så har det 

Orientera dig på platsen
Ta också medvetet och aktivt reda på sådana 
småsaker som kan bli viktiga som: toaletter, 
nödutgångar, när dörrar låses och liknande. 
Orientera dig på den platsen du är. 
Ta även en extra titt på om det kan behövas 
extra säkerhet i form av kontakt med lokala 

Rätt person hellre än alla
Som ansvarig för sociala medier och webb så 
brukar jag alltid påpeka vikten av att förstå 
att när du kommunicerar ditt event i sociala 
medier är det samma sak som att stå på ett 
torg och skrika ut det du tänker göra. Det 
är offentligt och fördelen är att du får gratis 
spridning inför ditt event. Nackdelen är att om 
du har ett känsligt tema att du kan dra dit en 
publik som kanske inte är välkommen. Så ta 
medvetna beslut om hur ni ska marknadsföra 
ert arrangemang. Ibland kanske du är lite 
bekväm och gör marknadsföringen offentlig 
för att det är lättast så, men ibland är det 
viktigare att rätt person får informationen än 
att alla får det. 
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Natalies tips för att lyfta  
säkerheten på agendan: tips! SVARA PÅ  

FRÅGORNA
 » Vilka risker finns det i relation till det vi  

arrangerar?

 » Hur gör vi för att bemöta de riskerna?

 » Vem eller vilka är ansvariga?

 » Behöver vi kontakta polis eller annan  
myndiget inför vårt arrangemang?

 » Behöver vi söka några tillstånd innan  
arrangemanget och i så fall hur lång  
handläggningstid har de?

 » Är det olika risker för kvinnor eller  
tjejer och män eller killar?

Lästips om säkerhet:

Säkerhetsguide för evenemang 
 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, 2011.
UNF Engagerar- guide för ett hållbart arrangemang 
 - UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund. 

 » Ta kontakt med SÄPO om det behövs.

 » Informera lokalpolisen att arrangemanget äger rum, så kan de vara  
lite extra uppmärksamma.

 » Se till att vara flera än en som arrangerar, gärna en  
arrangörsgrupp.

 » Utse en ansvarig för säkerheten så att det inte faller mellan  
stolarna.

 » Underrätta för arrangemanget relevant folk.

 » Undersök platsen medvetet och aktivt: toaletter, nödutgångar,  
när dörrar låses med mera. 

 » Gäller det gäster som har personskydd måste platsen rekongoseras  
noggrannt. 

 » Tänk på att när du marknadsför ditt arrangemang i sociala medier  
och på webben så blir det offentligt och vem som helst kan se det.

 » Ta medvetna beslut om hur ni ska marknadsföra ert arrangemang  
med tanke på säkerheten, att rätt personer får information är  
viktigare än att alla för information.
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ARRANGEMANG PÅGÅR!ARRANGEMANG PÅGÅR!
ARRANGEMANG PÅGÅR!ARRANGEMANG PÅGÅR!

ARRANGEMANG PÅGÅR! ARRANGEMANG PÅGÅR!
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DET BÄSTA9
Från bra till bäst genom hållbarhet och tillgänglighet

TÄNK PÅ 

Nu börjar det närma sig 
Arrangemanget är på gång och vissa saker 
är under kontroll och andra saker känns helt 
omöjliga att skapa kontroll över. Det är helt 
normalt. Men det är nu det avgörs: kommer 
ditt arrangemang att bli excellent eller kommer 
det att bli medelmåttigt? Det är nu då måste 
lägga i den extra växeln för att verkligen göra 
det till en minnesvärd upplevelse. Det gäller 
att behålla balansen, vissa saker kan du inte 
kontrollera och ibland måste du bara säga att 
det är tillräckligt bra som det är. Det finns vissa 
tricks för att skapa ett minnesvärt arrange-
mang med ganska enkla medel. Det är att ta 
det till den nivån som alla andra inte orkar, 
hinner eller har lust att göra. Det handlar om 
kvalité, att skapa ett sammanhang där alla är 

välkomna och där vi tänker på fler än oss som 
är där. Att skapa ett möte som ingen glömmer. 
Ett arrangemang med ett högre syfte: ett syfte 
att göra världen till en bättre plats, ett bättre 
arrangemang kan man knappast tänka sig. Det 
som folk ofta glömmer är att tänka in tillgäng-
lighet och hållbarhet i ett tidigt stadium. 

överallt idag. Vi har en lång väg kvar att gå och 
genom att göra ditt arrangemang tillgängligt 
för alla så bidrar du till ett bättre samhälle. På 
samma sätt som att tillgänglighet är grunden 
för folkbildning och demokrati så är hållbarhet 
grunden för kultur. Kultur är hållbart på så sätt 
att konsumtion av kultur inte nödvändigtvis 
måste slita på våra gemensamma resurser. Men 
precis som att det inte är självklart i dags- 
läget att folkbildningen är tillgänglig för alla 
så är det i dagsläget inte självklart att kultur är 
hållbart. Festivaler och konserter kan göra 
 stor påverkan på miljön, där måste vi ta vårt 
 gemensamma ansvar. Vem vill gå på ett 
arrangemang som inte är tillgängligt och 
hållbart? Inte jag i alla fall! Bestäm dig för 
detsamma och gör aktiva val.  

Kultur är hållbart och  
folkbildning är tillgängligt
I folkbildningens tanke ingår det automatiskt 
ett tillgänglighetsperspektiv. Tillgänglighet är 
en förutsättning för att folkbildning, fri och 
frivillig för alla, ska bli möjlig. Demokrati och 
jämlikhet har tillgänglighet som en orubblig 
grundförutsättning. Ändå ser det inte ut så 
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Det finns många typer  
av funktionsnedsättningar
Att vara funktionsnedsatt innebär att inte 
ha den fulla funktion som är antaget att du 
ska ha i samhällets friskhetsnorm. Funk-
tionsnedsättning blir inte ett hinder förrän 
omgivningen och samhället hindrar en. Jag 
har exempelvis astma och allergi vilket jag 
inte alls tänker på om jag inte stöter på något 
som hindrar mig i min vardag. Det är extremt 
irriterande att bli hindrad på grund av någon 
annans obetänksamhet och oförmåga att 
förstå ens vardag.  

Exempelvis att komma in i en föreläsningssal 
och vara förväntansfull inför den närmsta 
timmen, sätta sig ner och ta upp sitt anteck-
ningsblock och helt plötsligt känna det där 
sticket i näsan… Titta sig omkring och till 
sin stora fasa se en stor bukett med starkt 
doftande liljor på scenkanten. Tankarna 
som far genom huvudet är så många i den 
stunden. Ska jag gå nu eller är det värt att bli 
sjuk för att stanna? Ska jag säga till någon av 
arrangörerna? Orkar jag vara besvärlig just 
idag? Varför har de inte tänkt på det här? Jag 
kanske gör dem en tjänst om de får veta hur 
besvärande det är? Eller? 

Det är också hemskt när man ska gå på en 
filmvisning, du har betalat din biljett, satt dig 

till rätta i mörkret och ser fram emot nästan 
två timmars bortkoppling från verkligheten. 
Så precis i sista stund sätter sig en person i 
närheten som har på sig parfym. Detta kan 
verka störande för många, det vet jag, men 
att vara överkänslig mot parfym innebär inte 
bara en irritation, utan det innebär allt som 
oftast huvudvärk, migrän, astmaanfall, and-
ningssvårigheter, medicinintag, biverkningar 
av medicinen och mycket annat. Samma sak 
gäller för mig då det gäller pälsdjur. 

använt den dagen innan i stallet så det var 
antagligen den som hade gjort mig så sjuk. 
Jag lyckades genomföra min medverkan 
ändå men det var pinsamt för arrangören och 
min planering de närmsta dagarna blev helt 
omkullkastad på grund av allergireaktionen. 
Trots min egen funktionsnedsättning så kan 
jag inte ens föreställa mig hur besviken du 
måste bli om du exempelvis är rullstolsburen 
och laddar inför ett arrangemang, ordnar 
med allt som behöver fixas, kollar upp allt du 
kan kolla upp för att sedan komma dit och 
upptäcka att någon sagt fel, inte brytt sig eller 
struntat i tillgängligheten. Detta gäller förstås 
oavsett om du är deltagare eller en del av 
arrangemanget.  

Om man vill ha ett  
arrangemang i toppklass
En gång skulle jag föreläsa på ett arrangemang 
och skulle få skjuts av en av arrangörerna dit. 
Jag sa att jag var allergisk och frågade om hon 
hade något husdjur som hade varit i bilen. Hon 
berättade att det hade hon inte men ibland red 
hon så hon skulle dammsuga ur bilen orden-
tligt. Jag tackade och när hon hämtade upp 
mig verkade allt gå bra. Men efter en stund 
i bilen blev jag trött och halsen och öronen 
började klia och andningen började pipa 
oroväckande.  
 
Det visade sig efter att vi försökt hitta källan 
att hon hade tagit på sig sin tröja som hängde 
i hallen, hon hade inte tänkt på att hon hade 

 
Så bestäm er helt enkelt redan i början av 
planeringen för att ni vill att det ska vara 
tillgängligt för alla. Ni vill att alla i målgrup-
pen ska komma och då måste ni tänka på 
vilka de där alla egentligen är. Det kan ju 
faktiskt komma någon i rätt åldersgrupp som 
är rullstolsburen, har en allergi eller behöver 
tillgång till hörselslinga för att kunna delta. 
Visst kan du stöta på problem då du ska skapa 
tillgänglighet men det finns inget alternativ, 
du bara måste tänka tillgänglig-het om du vill 
ha ett arrangemang i toppklass. 
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BEGREPPSDEFINITIONER
Tillgänglighet
... är en förutsättning för att alla ska 
ha samma möjlighet att delta jämlikt 
i olika sammanhang. I ett tillgängligt 
samhälle är information, lokaler och 
verksamheter utformade för att inte 
exkludera någon. 

Normer 
... är oskrivna regler, förväntningar och 
ideal som handlar om vad som anses 
vara positivt, önskvärt och fördelak-
tigt och vad som inte är det. Normer 
är situationsberoende, föränderliga 
över tid och formas utifrån maktförhål-
landen.

Enligt en funktionsnorm förväntas 
människor inte ha någon funktionsned-
sättning och samhället organiseras i 
regel utifrån den normen. Att följa eller 
passera inom normen ger ekonomiska, 
politiska och sociala fördelar. 

Funktionshinder
... är de problem som uppkommer när 
en person med någon form av funk-
tionsnedsättning vistas i en miljö som 
inte är tillgänglig.  Ett exempel kan 
vara när en person som sitter i rullstol 
inte kommer in i ett hus för att det 
bara finns trappor. Funktionshinder 
är något som finns i omgivningen: en 
person är inte funktionshindrad. 

Funktionsnedsättning 
... är en varaktig fysisk, psykisk eller 
begåvningsmässig nedsättning av en 
persons funktionsförmåga som beror 
på skada eller sjukdom. 

Definitionerna är hämtade från: BRYT! - ett metodmaterial om normer i allmänhet  
och heteronormen i synnerhet - Forum för levande historia och RFSL Ungdom.
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Säg att du ska göra ett diskussionsforum över 
en hel dag. Det ska ha ett tema och ni tänker 
såklart att det här ska bli det bästa forumet 
någonsin. För att verkligen göra det till ett 
arrangemang utöver det vanliga måste du lyfta 
in tillgänglighet som en naturlig del, säg exem-
pelvis att du och din arrangörsgrupp bestämmer 
er för att alla föreläsningar och debatter ska 
vara teckentolkade och att det ska vara tillgäng-
ligt rent fysiskt för både de med full funktion 
och de med en fysisk funktions-nedsättning.  
 
Emelie Bergermark från ABF i Örebro berättade 
för mig om när de i en arrangörsgrupp gjorde 
precis detta. De arrangerade Systerskapsfesti-
valen i Örebro, temat var jämställdhet och de 
bestämde sig för att sätta ribban högt då det 
gällde tillgänglighet. Efter arrangemanget blev 
de kontaktade av två döva tjejer som tackade 
för ”en tråkig föreläsning”. Först fattade de inte 
alls vad tjejerna menade, det var inte bra alls 
om de tyckte att den föreläs-ning de sett varit 
trist. De förtydligade sedan att de måste alltid 
själva boka tolk, långt i förväg. Fritidsintresse 

och kultur kommer alltid sist i prioritering-
sordningen, läkarbesök och liknande måste 
gå före. Finns det någon tolk över så kan till 
exempel en föreläsning bli tillgänglig för dem. 
På Systerskapsfestivalen hade de glidit in lite 
efter utsatt tid och satt sig ned för att se på 
en föreläsning. Eftersom de tyckte att det var 
tråkigt så smet de ut därifrån och gick på en 
annan föreläsning, och tolken behövde inte 
följa med. På den andra föreläsningen stod det 
nämligen en annan tolk! 

De hade sällan känt denna möjlighet att lämna 
ett arrangemang på det sättet, vilket en person 
med full funktion nästan alltid har möjlighet 
att göra. De berättade att: ”Vi fick tycka att det 
var tråkigt och vi fick gå - det var det bästa.” 
Möjligheten att komma och gå som du vill 
tar du lätt som självklar. Men själva kärnan i 
folkbildingen är att det ska vara fritt och frivil-
ligt, så att skapa tillgänglighet handlar om att 
möjliggöra för just den där frivilliga närvaron. 
Du ska kunna vara med om du vill men du ska 
inte heller känna sig tvingad att stanna. 

FÖRBUND
Hörselskadades Riksförbund, HRF

... är Sveriges största organisation för 
Hörselskadade.  

Mer info på: HRF.se. 

Unga Hörselskadade, UH
... är ett ungdomsförbund för  

hörselskadade mellan 0-30 år.  
Mer info på: UH.se

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU 

... är också organisationer  
för hörselskadade.  

Du hittar dem på SDR.org och s-d-u.se

Astma- och allergiförbundet
... är en förening för människor  

med astma- och allergisjukdomar  
och deras anhöriga.  

Mer info på: astmaoallergiforbundet.se.

Fler föreningar finns det gott om,  
sök på nätet och se vad du kan hitta.

De tyckte att det var tråkigt  
– det var därför det var bra!

http://www.UH.se
http://www.SDR.org
http://www.s-d-u.se
http://www.astmaoallergiforbundet.se
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Det finns mycket att göra
Kave Noori, jobbar heltid på Södertörns hög-
skolas studentkår, SöderS som studentombud. 
Det innebär att han hjälper enskilda studenter 
som känner sig illa behandlade eller som 
har kommit i konflikt med systemet på något 
sätt. Han är också ideellt engagerad i Unga 
Hörselskadades arbetsgrupp för publicitet 
och påverkan. Kave berättar att han själv är 
hörande och att han kom i kontakt med Unga 
Hörselskadade, UH, efter att han lärde sig 
teckenspråk och ville träffa andra att prata 
med. ”När jag blev medlem i UH fick jag veta 
att de letade efter intresserade som ville vara 
med och driva UH:s politiska frågor, vilket 
tilltalade mig med tanke på att jag brinner för 
samhällsfrågor” säger han. Han betonar att 
det är hörselskadade som måste stå i främsta 
ledet och föra kampen för sina rättigheter, men 

tycker att det finns mycket han som hörande 
kan bidra med ändå. Genom engagemanget 
i UH har han fått insikt i att det finns mycket 
kvar att göra innan samhället blir tillgängligt 
för personer med nedsatt hörsel. Som exempel 
lyfter han fram att det inte är självklart att 
barn och unga med hörselnedsättning får 
lära sig teckenspråk och att det finns mycket 
kommunikationsstörande buller på offentliga 
platser som kan skapa hörselskador. I dessa 
miljöer är han tacksam över att han behärskar 
teckenspråk. ”När jag och en hörselskadad 
kompis träffas på ett fik, kan vi ha svårt att 
höra varandra på grund av dålig ljudmiljö och 
hög musik. Även jag som hör bra upplever att 
det är svårt att kommunicera i en sådan miljö, 
då är det skönt att gå över till teckenspråk” 
säger Kave och ler. 

Intervju med Kave Noori om  
tillgänglighet och arrangemang



75

Tä
nk

 p
å 

de
t b

äs
ta

 •
 A

rr
an

gö
ra

! •
 w

w
w

.a
bf

.s
e

Alla ska vara välkomna
Kave menar att ett folkbildningsmässigt 
arrangörskap är, förutom att den som är 
arrangör tar ansvar för att det praktiska med 
arrangemanget flyter på, att de folkbildnings-
mässiga idealen är med arrangören under 
processen. Detta innebär att ni tänker på att 
målgruppen är personer som frivilligt har sökt 
sig till folkbildningen, för att lära sig något nytt 
och för att de vill träffa andra människor. Det 
innebär att du också måste tänka på att det är 
många olika typer av människor som kan söka 
sig till ett arrangemang som arrangeras av 
folkbildningen och ha en beredskap för detta.  
 
Om du annonserar ut information om ett 
arrangemang kan det hända att det dyker upp 
både äldre, yngre, killar, tjejer, brandmän eller 
folk med hundar, oavsett hur du planerade din 
målgrupp. Alla ska vara välkomna. Då måste ni 
redan från början utgå från att olika människor 
har olika behov. Riktig tillgänglighet får du när 
du använder generella lösningar som gör det 
möjligt för personer med funktionsnedsättning 
att delta redan från början. En deltagare 
ska inte behöva känna sig besvärlig för att 
arrangören måste skapa en specialanpassad 
lösning för att de ska kunna vara med. 

Förälskad i teckenspråket
På frågan om hur det kommer sig att han lärde 
sig teckenspråk berättar Kave följande histo-
ria: “När jag var cirka 16 år gammal brukade 
jag sitta mycket framför datorn och spela 
datorspel. Jag spelade så mycket att jag en dag 
fick musarm, en inflammation i en muskel i 
den armen du styr datormusen med. Jag gick 
till läkaren som sa att jag var tvungen att sluta 
spela och börja träna musklerna i armen, 
annars skulle jag få problem resten av livet. 
Läkaren ville sätta upp ett träningsprogram för 
mig men jag var rädd för att börja på gymmet. 

Jag kände en kille som nyss hade lärt sig 
teckenspråk och tyckte det såg lite flott ut. 
Så jag tänkte att om jag också lär mig teck-
enspråk är det ett billigt sätt att slippa träna, 
att jag blir stark i armarna och att jag blir lika 
häftig som min kompis som kan prata med 
händerna!” En kort stund senare utbrister han 
med ett leende: “efter att jag gick min första 
teckenspråkskurs på ABF-huset i Stockholm 
blev jag förälskad i språket.” 

ABF-HUSET?
ABF-huset på Sveavägen 

... i centrala Stockholm har sedan 
starten senhösten 1960 varit ett 

centrum för folkbildning, samhälls-
debatt och kultur. Det är ett cen-

trum för studier, föreläsningar och  
konferenser mitt i Stockholm. 

Här pågår många av ABFs 
egna studiecirklar, kurser och 

föreläsningar i vitt skilda ämnen. 
Birkagårdens folkhögskola har sina 

utbildningar i huset och många 
organisationer och företag genom-
för konferenser och mötesarrange-

mang där. 

Källa: ABFstockholm.se

“Riktig tillgänglighet får du när du använder generella lösningar 
som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att  

delta redan från början.”

http://www.ABFstockholm.se
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Var lyhörd som arrangör
Det innebär att du som arrangör 
borde tänka på att det kommer 
komma besökare med olika typer av 
funktionsnedsättningar till samma 
arrangemang. Det finns många olika 
typer av funktionsnedsättningar, 
olika funktionsnedsättningar gör 
också att personer har olika behov. 
Ibland kan dessa behov också kol-
lidera med varandra. Ett exempel 
är att en del personer med kraftigt 
nedsatt syn har en ledarhund som 
följer med överallt, samtidigt som 
det finns personer som är allergiska 
mot hundar. 

Hur gör du som arrangör om en 
person med ledarhund och en 
pälsdjursallergiker besöker samma 
arrangemang? Kan man värdera vem 
av dem som ska ha företräde till att 
gå på arrangemanget? Det gäller att 
vara lyhörd mot båda grupperna. 
Ett tips kan vara att ta kontakt med 
intresseorganisationer för personer 

FUNKTIONS- 
HINDER?

Exempel på när  
funktionsnedsättning  
blir funktionshinder: 

 
En person som  

är döv har en funktions-
nedsättning. Om personen kan 

teckenspråk och befinner sig i en  
teckenspråkskunnig miljö kan 
hon kommunicera obehindrat 

med alla andra personer som är 
där, då sker kommunikationen 

på lika villkor.  

Om samma person istället  
är i en miljö där alla andra 
har fullgod hörsel men inte 

kan teckenspråk, då uppstår 
ett funktionshinder mellan 

de hörande och den döva. På 
samma sätt får en hörande  

som inte kan teckenspråk ett  
funktionshinder i en grupp  

med teckenspråkiga. 

med funktionsnedsättning. ”I just 
det här fallet skulle jag rekom-
mendera att du tar kontakt med 
Astma- och allergiförbundet och med 
Synskadades riksförbund och tar 
reda på mer om hur du kan göra sin 
verksamhet tillgänglig just för deras 
målgrupp” konstaterar Kave. Kanske 
finns det sätt att lindra påverkan och 
göra det möjligt för båda besökarna 
att trivas?

När det gäller hur du gör ett 
arrangemang tillgängligt för 
personer med nedsatt hörsel får du 
också tänka på att det inom denna 
grupp finns olika behov. Det finns 
olika grader av nedsatt hörsel och 
olika former av hjälpmedel. ”Många 
med nedsatt hörsel använder enligt 
min uppfattning en eller annan form 
av hörseltekniskt hjälpmedel. 

Tillgänglighet  
är ett brett begrepp
”Det är också viktigt att tänka på att 
tillgänglighet är väldigt brett begrepp 
som innebär att människor med 
helt olika förutsättningar ska kunna 
vara deltaktiga som om de inte hade 
en funktionsnedsättning” förklarar 
Kave. Han menar att de ska kunna 
vara på arrangemanget på samma 
villkor som personer som inte har en 
funktionsnedsättning. Om detta inte 
uppnås leder det till att ett funktion-
shinder uppstår. 

Hörapparat är som jag uppfattat 
 det den vanligaste formen av 
hörhjälpmedel, det finns också 
Cochleaimplantat, CI, för dem som 
har en så nedsatt hörsel att de inte 
är hjälpta av hörapparat. Till både 
hörapparat och CI brukar det gå 
att koppla en hörselslinga” berättar 
Kave. ”Sedan finns också gruppen 
döva som kan delas in i grupperna 
barndomsdöva och vuxendöva.” 
Mer information om detta kan du få 
genom att kontakta Hörselskadades 
riksförbund eller Sveriges dövas 
riksförbund. 
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77

FAKTA
En hörapparat

... är ett hjälpmedel för personer med 
en hörselnedsättning. Hörapparaten 

förstärker de ljud personen har  
svårt att höra. 

En hörslinga 
... slinga överför ljudet direkt  

till hörapparat. Där en slinga finns 
installerad ska detta vara markerat 

med T-symbolen (ett grönt T med  
en slinga runt sig). 

En tolk 
... kan både hörande, hörselskadade, 

barndomsdöva, vuxendöva och 
dövblinda behöva för att kunna 

kommunicera med andra. I varje 
landsting finns en tolkcentral som 

ska ge tolkservice till hörselskadade, 
döva och dövblinda. Det finns olika 
tolkmetoder beroende på vem som 
behöver tolkhjälp. En tolk bokar du 

via tolkcentralen i ditt landsting. 

Källa: Horselboken.se och  
Horsellinjen.se. Du kan också ringa 
Hörsellinjen på 0771-888 000 om 

du har några frågor i relation till ditt 
arrangemang.

KAVES TIPS FÖR ATT SKAPA ETT  
TILLGÄNGLIGT ARRANGEMANG

 » Var lyhörd som ledare och arrangör.

 » Var beredd på att det kan komma många 
olika typer av människor som besöker 
arrangemanget

 » Använd generella lösningar som gör  
det möjligt för personer med funktion-
snedsättning att delta redan från början.

 » Tänk på att olika funktionsned- 
sättningar leder till olika behov.

 » Ta kontakt med intresseorganisationer 
för personer med funktionsnedsättning 
och ta reda på mer.

tips! SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Vad innebär det att vi har en funk-
tionsnorm eller en friskhetsnorm i 
samhället?

 » Vad är skillnaden mellan en funk-
tionsnedsättning och ett funktions-
hinder?

 » Kommer ni på några exempel från 
era egna liv då ni mött funktions-
hinder eller då ni har funderat över 
dessa frågor?

 » Hur skapar vi tillgänglighet? 
Hur går du tillväga om du som  
arrangör har en funktions- 
nedsättning?

 » Vilka intresseorganisationer  
behöver vi kontakta innan vårt  
arrangemang?

Lästips om tillgänglighet och normer:

O/lika - ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering 
 - LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, 2008.
BRYT! - ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet 
 - Forum för levande historia och RFSL Ungdom.

http://www.Horselboken.se
http://www.Horsellinjen.se
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Tänk på hållbarhet
Faktum är att det finns lätta sätt att göra 
ett arrangemang hållbart. Det kanske var 
skillnad för tio år sedan men nu finns det ett 
så tydligt miljötänk överallt och källsortering 
är integrerat på många nivåer i samhället, allt 
från kommuner till företag och hushåll. Det 
finns dessutom flera arrangemang som spelar 
på sitt miljöengagemang och får besökare 
bara därför. Målet är dock att vilja göra det 
hållbart även om ni inte kommunicerar det. 
Även om det är hemligt att det är ett hållbart 
arrangemang så ska ni ändå känna i gruppen 
att vi gör en bra grej, det här är faktiskt schysst 
och hållbart. 

Sedan är det ett mervärde att besökarna vet 
också, helt enkelt bra för alla. För att få ett bra 
hållbarhetstänk måste ni tänka på det redan 
från början. Alla måste dessutom ta ansvar för 
det det: bandbokningsgruppen, fikagruppen 
och arrangörsgruppen, inte bara de som har 
ansvaret för städningen efteråt. Precis som 
med både jämställdhet och tillgänglighet. Då 
kan ni göra det verkligt hållbart! 

Ta hållbarheten och  
tillgängligheten på allvar
Många tänker att jämställdhet är hur många 
kvinnor respektive män som syns och att 
tillgänglighet är en ramp upp för en trappa och 
att hållbarhet är sopsorteringen. Det får inte 
stanna vid det! Precis som att vi har lärt oss att 
jämställdhet är mycket mer än de kvinnor och 
män som du ser på plats, att tillgänglighet är 
mycket mer än enbart en ramp så är hållbarhet 
mycket mer än sopsortering.  
 
För att denna uppgradering av arrangemanget 
ska bli möjligt spelar det stor roll hur du som 
arrangör och ni som arrangörsgrupp tänker, 
kommunicerar och agerar. Att se på hållbarhet, 
jämställdhet och tillgänglighet som något job-
bigt - gör det till något jobbigt. Måste vi tänka 
på det också? Ja, vi måste alla ta det på allvar. 
Att möjliggöra för besökarna att bli delaktiga 
i källsorteringen eller miljötänket är ett av 
många bra tips för att ta det på allvar och nu 
kommer Simon Strandvik från Stiftelsen Håll 
Sverige Rent att berätta mer om hur du kan 
göra ett hållbart arrangemang. 

Hållbara arrangemang
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Hur skapar jag ett  
hållbart arrangemang?

genomförs så får du visa att du är miljömärkt 
via oss. Detta gillar sponsorer och besökare. 
Det roliga är att du verkligen ser den konkreta 
skillnaden och du minskar definitivt på miljö-
belastningen. Personligen gillar jag att delta 
på löplopp. I år ska jag försöka mig på Lid-
ingöloppet, en distans som jag aldrig sprungit 
förut. Nu i början av 2012 arrangerade jag en 
konferens för ett femtiotal personer. Jag valde 
då medvetet att vi skull lägga konferensen på 
en miljömärkt anläggning, beställde särskilt 
miljömärkt mat och bad om att allt material 
till konferensen skulle vara miljömärkt. Det 
var inga konstigheter för anläggningen och 
detta uppskattades av deltagarna.

Jag heter Simon Strandvik och är projektledare 
för miljömärkningen Miljömärkt Event på 
Stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi på Håll Sverige 
Rent arbetar med att motverka nedskräpning på 
olika sätt, mycket av det är förebyggande arbete 
inom skolan och med kampanjer. Sedan har vi 
våra miljömärkningar för stränder, boende och 
för tidsbestämda event och arrangemang. Jag 
jobbar med det sistnämnda och där finns det 
mycket att göra. Framför allt på större arrange-
mang, som festivaler och större idrottstävlingar, 
belastar man miljön väldigt mycket. Med vår 
miljömärkning får du ett lättarbetat och väl 
beprövat verktyg för att få struktur på ditt miljö- 
arbete, och sedan när själva arrangemanget 

Simon Strandvik berättar om 
hållbarhet och arrangemang
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FAKTA
Stiftelsen Håll Sverige Rents vision är:  

Sverige ska bli världens renaste land! Alla projekt de driver syftar till att ta  
stiftelsen närmare den visionen, oavsett om det rör sig om kampanjer som  

organiserar skräpplockning, utbildningar på arbetsplatser eller miljömärkning  
av olika typer av verksamheter.  

Mer info: HSR.se.

Miljömärkt Event 
... är en miljömärkning av Stiftelsen Håll Sverige Rent för tidsbestämda  

arrangemang. De har miljömärkt festivaler, idrottstävlingar, mässor och andra 
event och arrangemang sedan 1999. Miljömärkningen går ut på att du fyller i  

en ansökan med ett antal kriterier som ska uppfyllas. Detta ger stöd till ett  
strukturerat miljöarbete och genom att arbeta med ansökan går ni igenom  

de områden där ett event har en påverkan på miljön.  

Kriterierna omfattar bland annat avfallshantering, inköp, transporter,  
energi och klimatpåverkan och leder till miljöförbättringar kring eventet. Dessa 

förbättringar förstärks genom att arbeta med miljömärkningens inbyggda verktyg 
för uppföljning och utvärdering efter eventet. En godkänd ansökan innebär att du 

får visa upp att du är miljömärkt via Håll Sverige Rent och på så sätt visa att  
ni aktivt arbetar med miljön. 

Hållbar utveckling 
... eller hållbarhet är en utveckling som “tillgodoser dagens behov utan att  
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.  
Denna definition är hämtad från FN-rapporten Vår gemensamma framtid,  

även kallad Brundtlandrapporten som utkom 1987. 

EXEMPEL
Kristianstadsdagarna

... använde appar som programblad 
istället för att trycka upp tusentals 

programblad. 

Smaka på Stockholm
... ordnade ett pantsystem som 

genererade mycket pengar. 

Kretsloppet 
... i Borås gav bananer till loppets 

deltagare och alla bananskal rötade 
man sedan till biogas. Drivmedlet 

man fick tillbaka motsvarade många 
gånger fler alla de transporter som 

arrangemanget gav upphov till. 

Helsingborgsfestivalen 
... hade väldigt tydliga miljöstationer 
där du som besökare uppmuntrades 

att sortera på ett enkelt sätt. 

Vätternrundan 
... har haft skräpzoner där man kan 
slänga skräp från cykeln och detta 
motverkade att deltagarna kastade 

 skräp i skogen längs vägarna. 

http://www.HSR.se
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Börja redan i planeringen
Jag har varit på en del event och du kan 
se vilka som har ett gott miljöarbete. På en 
större mässa som jag besökte (den var inte 
miljömärkt) slängde de alla möjliga grejer 
i en och samma soptunna. Batterier, plåt, 
glödlampor, hårdplast och annat blandades 
hej vilt och som besökare var detta ingen 
uppmuntrande syn. 

Sedan har jag sett rätt hemska bilder efter 
festivaler, det ser verkligen ut som slagfält 
med krossat glas, ölburkar, snusdosor, och allt 
möjligt skräp jämnt fördelat över en gigantisk 
area. Fåglar och djur skadas av detta, och 
det påverkar oss människor i ett senare led!” 
Simon berättar också att det finns massvis 
av goda exempel på hur arrangörer har 
lyckats med ett gott miljöarbete. Under 2011 

Vikten av att välja rätt
Allt vi gör med miljön påverkar oss själva i det 
långa loppet. Vi människor är en del av kret-
sloppet. Effekten av att du som enskild person 
slarvar med återvinning, struntar i miljön och 
skräpar ner påverkar oss själva i slutändan 
och detta måste kommuniceras ut. Inget vi 
gör direkt ser vi några konsekvenser av, men i 
längden blir alla möjliga delar relevanta i ens 
miljöarbete. På 70-talet gjordes till exempel 
en undersökning på bröstmjölk på kvinnor i 
Sverige, då hittade man ett antal för kroppen 
okända ämnen. Samma undersökning återup-
prepandes 2010 och då hittades över 300 nya 
okända ämnen. Detta för att vi har fler ämnen 
som cirkulerar i vårt kretslopp. Det är därför 
viktigt att du inte skräpar ner och det är även 
viktigt att försöka välja miljövänliga alternativ, 
både som privatperson men även när du 
arrangerar något. 

hade ungefär 35 större event miljömärkts av 
Miljömärkt event, mest större festivaler och 
idrottstävlingar. Jag har märkt att Miljömärkt 
event är ett lättarbetat verktyg för att få struk-
tur på sitt miljöarbete och hållbarhetstänk. Det 
finns i dagsläget en stor vilja att tänka hållbart 
men arrangörer vet inte riktigt hur. Vissa saker 
kan kännas väldigt uppenbara, såsom att 
minska mängden engångsartiklar, men ofta 
glöms andra, lika självklara, saker bort just 
eftersom arrangören inte har någon struktur 
att följa. 

Då blir det att man agerar impulsivt för att lösa 
akuta problem och vips så försvinner miljö- 
och hållbarhetstänket. Det är just därför det är 
så viktigt att du redan från början har en god 
planering även kring hållbarhet och miljö. 

“Det är viktigt att du inte skräpar ner och det är även  
viktigt att försöka välja miljövänliga alternativ, både som  

privatperson men även när du arrangerar något.“ 
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SIMONS TIPS FÖR ATT SKAPA ETT HÅLLBART ARRANGEMANG 

 » Erbjud närproducerade, ekologiska eller rättvisemärkta produkter

 » Undvik mängder av handouts och be folk skriva upp sig eller lämna  
visitkort för att få presentationer och information mejlat till sig. 

 » Inspirera till enkla val genom att låta gästerna få en miljömärkt produkt 
som tackpresent. 

 » Ligg på om du har en bra idé om hållbarhet – människor kan ändra åsikt.

 » Använd hållbarhetstänket som en framgångsfaktor – besökarna gillar det.

 » Hållbarhet måste med från början i tänket och i alla led, se det inte som  
en separat del.

Lästips om ett hållbart samhälle:

Cradle to Cradle - Remaking the way we make things 
 - William McDonough och Michael Braungart, North Point Press, 2002. 
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter 
 - Regeringen.se

tips!

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Hur kan vi skapa ett miljömässigt hållbart  
arrangemang?

 » Har vi haft med det här tänket från början  
i planeringen?

 » Om inte hur kan vi få in det nu och göra  
det bättre till nästa planering?

 » Hur kan vi visa att vi tänker hållbart?

 » Hur kan vi göra deltagarna delaktiga?

 » Hur kan vi skapa en snackis av vårt arrangemang 
som visar att vi prioriterar ett hållbart tänk?

http://www.Regeringen.se
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1 HEMLIGHETER
Teknik och annat som inte ska märkas0

När tänkte du senast  
på biografens kontrollrum?
En gång när jag gick på bio så slutade filmen 
att funka en bit in i föreställningen. Bilden 
frös i en ruta och jag, mitt sällskap och de få 
andra som satt i salongen tittade förvirrat på 
varandra i mörkret. Det gick flera minuter och 
ingenting hände. Till slut gick den personen 
som var närmast utgången ut och letade upp 
personal som kom till kontrollrummet och 
fixade det hela. Upplevelsen av förvirring 
och irritation var dock svår att glömma. 
Biosalongen kändes lite kallare, stolarna lite 
obekvämare och på vägen ut så var jag lite 
mer irriterad på att det var skräpigt på golvet 
än vad jag brukar vara. En vän till mig har en 
annan bioupplevelse också, där dörrarna var 

låsta då besökarna skulle gå ut efter filmens 
slut. Alla var instängda och en av besökarna 
fick panik och började sparka och slå på 
dörrarna tills de gick upp. Hur ofta tänker vi 
på att dörrarna till biosalongen faktiskt funkar 
som de ska? Att tekniken i kontrollrummet på 
biografen funkar bra? Att filmrullarna byts 
ut när det är dags för det? Vi tänker på det 
när det inte funkar. Teknik, scen, ljud, ljus, 
backdrops och projektorer är några exempel 
på saker på ett arrangemang som ska förbli 
hemligt för besökarna i den mån att de inte ska 
märkas. Samma sak gäller för toaletter, du som 
besökare ska inte tänka på dem, de ska bara 
finnas där och fungera.

Hyra eller låna?
Det bästa sättet att skaffa sig rätt material för 
ditt arrangemang är att använda en plats där 
det du behöver redan finns. Men hur vet du 
vad du behöver? Gör en lista där du skriver 
upp all teknik och allt material som du tror dig 
behöva. Fråga dig sedan på vilket sätt detta 
material förhöjer besökarnas upplevelse och 
gör livet lättare för dig som arrangör? Det som 
inte gör något av det behöver du inte.  
Nu när du vet vad du behöver måste du fråga 
dig vad som redan finns på plats och vilken 
nivå av kvalité du och dina besökare förväntar 
er. Det som inte finns på plats och som du inte 
har måste du antingen hyra eller låna. Först 
funderar du på av vem du kan låna.  
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HEMLIGHETER
Teknik och annat som inte ska märkas

Fråga snällt och lämna tillbaka helt och 
rent. Får du låna en projektor med en trasig 
väskrem till? Varför inte laga väskremmen som 
tack och lägga med en godisbit och en tack-
lapp i återlämningspåsen? Du kommer garan-
terat att få låna den igen! När du måste hyra 
kan du hyra dyrt eller billigt, där återkommer 
vi till vilken kvalité som förväntas. Om du 
tänker efter så vet du de flesta svaren själv. 
Att hyra kan vara dyrare än att låna, men tänk 
på att när du lånar något så tar personen som 
lånar ut en risk. Det har ofta hyrstället räknat 
in så om det händer något så finns det ofta en 
försäkring. Den som du lånar av kanske inte 
har en försäkring vilket innebär att du kanske 

måste ersätta hela produkten med en ny om 
det händer något. Tänk på det. Oavsett om ni 
lånar eller hyr så se till att utse någon ansvarig 
för de olika materialen och tekniken. Om det 
nu går illa så att det som inte ska märkas helt 
plötsligt blir pinsamt tydligt då ska det lösas 
oerhört smidigt. 

Tack för att du inte märks
På konserter och teatrar tackar de ofta tekni-
kerna efteråt. Jag försöker att alltid komma 
ihåg att tacka de olika materialansvariga även 
på andra arrangemang och även andra mate-
rialansvariga än för just det tekniska. Om du 

glömmer bort att göra det på scen är det ofta 
för att det har skötts så bra att du har glömt 
bort det. Då kan du tacka efteråt – tack för 
att du inte märktes. Något annat som inte ska 
märkas är arrangörens stress, press och alla de 
misstag och sista minutenbeslut som man har 
blivit tvungen att fatta. Charlotta Nordblom 
Nellegård på ABF kommer här att berätta 
om alla de hemliga tips som hon har samlat 
på sig som arrangör. Hon har arbetat som 
produktionsledare och inspicient på flertalet 
föreställningar och kulturarrangemang under 
tio års tid. 
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Vad som gömmer sig  
i en arrangörs väska 
När jag har varit ansvarig på olika arrange-
mang så är det definitivt några saker som jag 
inte kan vara utan. Ofta är det saker som är 
vanliga, men som folk ofta glömmer, inte har 
tänkt på, som tar slut eller har lätt att förs-
vinna. Därför har jag alltid med mig en väska, 
den ska vara av något slag som gör den lätt 
att bära och inte gör att du får ryggproblem. 
Förslagsvis en axelväska som går över båda 
axlarna eller en ryggsäck.  

Ta hand om dig och andra
Jag jobbade som inspicient och produktionsan-
svarig på en utomhusmusikal under en sommar 
på Gotland. Då lärde jag mig hur man inte ska 
jobba för att kunna känna glädje och även ha 
hälsan i behåll under fler produktioner. Under 
spelperioden så sprang jag mycket fram och 
tillbaka och jag hade allt med mig i en axelväska 
som hängde på ena armen. Det var väldigt 
varmt så på fötterna hade jag bara små sandaler. 
Det gick bra de två första veckorna men sedan 

Charlotta Nordblom Nellgård berättar om sina hemligheter som arrangör
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FAKTA

så fick jag problem med ett knä som svullnade 
upp och detta berodde så klart på att jag hade 
fel skor på mig och bar väskan fel. Eftersom 
det inte var någon som kunde ta över efter mig 
så haltade jag omkring med ett väl lindat knä 
de kommande veckorna. Detta hade kunnat 
undvikas om jag hade haft ordentliga skor och 
en bra väska. Den andra fällan du lätt hamnar 
i är att du glömmer att äta. Under den ovan-
nämnda sommaren levde jag praktiskt taget på 
banan och kexchoklad. Jag gick ner mycket i 
vikt och min mage mådde inte så bra efter det. 
Så planera in matpauser och ha alltid med dig 
frukt i din väska.  

Inspicient
 ... är titeln på chefen på plats 

under teaterföreställningarna. I 
arbetet ingår att se till att personer 
och föremål finns på rätt plats vid 
rätt tidpunkt före, under och efter 

föreställningen. Under repetitioner 
och föreställningar hjälper inspic-

ienten regissören och ser till att 
arbetet fungerar friktionsfritt mellan 

regissören, skådespelarna och  
annan personal.  

 
Vid föreställningarna leder 

inspicienten arbetet genom att ge 
signaler till belysningsmästare och 
scentekniker; den yrkesgrupp som 

bygger dekor och skiftar den mellan 
olika scener. De håller också reda på 
när skådespelarna ska in på scenen. 

Inspicienten kan också sköta ridå och 
ljudeffekter under föreställningen. 

Produktionsledaren 
... håller i alla trådar under produk-

tionens gång. Den tar vid om 
producenten lämnat över sitt arbete. 

Den ser till att allt flyter på mellan 
föreställningarna och om något 
behöver fixas eller förberedas. 

Tänk om något går fel?
Om du är huvudarrangör och den som är 
ansvarig så gäller det att förbereda sig på allt 
som kan gå fel. Ju fler arrangemang som du 
gör desto bättre blir du på att lösa saker som 
dyker upp. Vad gör du när strömmen går? 
Vad händer om någon råkar illa ut? Vad ska ni 
göra om någon börjar bråka? Du kommer att 
göra misstag, men alla misstag du gör kommer 
du att lära dig något på. Nästa arrangemang 
kommer att bli så mycket bättre och det är 
viktigt att komma ihåg att du aldrig kommer 
att bli färdig. Du kommer alltid att fortsätta att 
lära dig något nytt.  

“Om du är huvudarrangör och den som är  
ansvarig så gäller det att förbereda sig på  
allt som kan gå fel. Ju fler arrangemang  
som du gör desto bättre blir du på att  
lösa saker som dyker upp.”
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I Charlottas arrangörsväska:

 » Sax.

 » Batterier (vilka sorter beror på vilken teknik som förväntas användas).

 » Pennor och papper (gärna ett block).

 » Huvudvärkstabletter.

 » Plåster (om någon skadar sig lindrigt).

 » Snören.

 » Nödproviant för mig och andra (exempelvis frukt).

 » Mobiltelefon, dator eller surfplatta.

 » Larmkoder.

 » Telefonlista med deltagarnas nummer och larmnummer (om du inte 
har det i mobilen eller i surfplattan).

 » Häftapparat.

 » Checklista, arbetsschema eller körschema.

 » Tejp av alla de slag (gaffa, svart eller silver, jag gillar den svarta efter-
som den oftast syns mindre) maskeringstejp, eltejp, tejp till myggor det 
vill säga sårtejp (allergivänlig och är bra om man vill ha smink över).

tips! CHARLOTTAS TIPS FÖR HUR DU  
BLIR EN MÄSTERARRANGÖR:

Före

 » Planera in pauser för alla inklusive dig 
själv. Du behöver vila, äta och koppla av.

 » Delegera ut uppgifter och våga släppa.

 » Gör ordentliga scheman med pauser och 
mat inräknade.

Under

 » Sov och se till att dina medarbetare vilar 
och går hem.

 » Glöm inte att äta, planera in detta.

 » Ha på dig ordentliga skor. Du går mycket 
mer än vad du tror.

 » Om du har en väska se till att denna 
väska är ergonomisk och inte förstör din 
rygg.

Efter

 » Tänk på att ett arrangemang tar väldigt 
mycket av din energi så planera att du 
ska vara ledig efteråt och vila.
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89

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Vad behöver ni ha i er väska inför ert arrangemang?

 » Vilka mellanmål och frukter passar i er grupp?  
Vad finns det för allergier?

 » Försök förutse vad som kan gå fel, vad behöver ni  
för material eller kunskap för att lösa problemet?

 » Vad kan ni göra för att skona era kroppar under  
arrangemanget? Finns det fler saker än bra skor?

 » Kan ni hitta ett sytem för utvärdering som gör att ni 
inte missar samma saker vid nästa arrangemang? 

Lästips och andra tips för att bli en mästerarrangör:

Arrangera det du vill 
 - Stefan Olsson och Marcus Frödin, Universe Imagine Publishing, 2005-2009. 
Eventberry.se 
Voteit.se

http://www.Eventberry.se
http://www.Voteit.se
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11FINANSIERA 
MERA
Tips för budget, sponsring och inträde

Du har en idé,  
tänk om du bara hade resurser? 
Det har du! Resurser kan vara så mycket. Det 
kan vara engagemang, energi, tid, tillgång till 
en plats, förtroende och stöttning från viktiga 
nyckelpersoner, ens nätverk eller finansiella 
medel, det vill säga pengar. Hur mycket kostar 
då ett arrangemang? Det är omöjligt att säga 
förstås, eftersom det beror helt på typ av 
arrangemang. Men en sak är helt säker: det är 
omöjligt att genomföra ett arrangemang utan 
att tillföra några av ovannämna resurser. Du 
kommer långt på engagemang, din egen tid 
och stöd och förtroende från ditt nätverk men 
du behöver antagligen ett par kronor på fickan 
också. 

Skilj på kostnad och investering
Nyckeln till att få finansiering till sitt arrange-
mang ligger i att skilja på kostnad och invester-
ing. Det är så du övertygar både deltagarna 
att betala biljett och finansiärerna att sponsra 
eller bevilja bidrag. Investering är när den 
resurskostnad du betalar med stor sannolikhet 
kommer att ge något tillbaka. Rent krasst i 
ekonomiska termer menas förstås att invester-
ing är att man får tillbaka mer pengar än det 
som investerat eller minskade kostnader, tack 
vare investeringen. Då det gäller engagemang 
och arrangemang i relation till folkbildning så 
kan du tänka att en investering är när du vet 
att det tillför någon nytta, att syftet nås med 

arrangemanget och att värdet blir större efter 
arrangemanget än innan. Därför är ert syfte, 
ert varför, oerhört viktigt. Det motiverar folk 
att betala för en biljett och er att lägga ner 
tid och engagemang. Alla har sina personliga 
varför, deltagarna också. I det lilla kan det vara 
att man vill gå på arrangemanget för att man 
hoppas på att träffa på tjejen man är kär i. I 
det stora kan det vara att man vill bidra till att 
arrangemanget blir lyckat, att en insamling till 
ett gott syfte blir av eller att man får en trevlig 
upplevelse. En del arrangemang är vi så vana 
vid så att vi som deltagare med en gång ser att 
det är en investering istället för en kostnad. 
Älskar du musik och din favoritartist kommer 
och ska spela så ser du med en gång att det 
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Tips för budget, sponsring och inträde

är en investering att betala inträde. Vi vet att 
det ger oss tillbaka mer än vad det kostar. Ju 
mer tveksam en deltagare är för att betala för 
något desto mer osäker är deltagaren på om 
det bara kostar eller om det kommer att bli en 
investering. Du som arrangör måste motivera 
dem att komma och att betala för att komma! 
Tror du inte att det går att ta betalt, eller ingår 
det i planen att det ska vara kostnadsfritt eller 
mycket billigt, kanske för att fler ska kunna 
komma, så måste du hitta finansiering från 
någon annanstans än från deltagarintäkter. 

Investeringsargument  
(funkar bättre): 

Hej kommunperson med engage-
mang! Vi ska göra en filmfestival 
med målet att alla ungdomar på 
byn kommer att få en rolig kväll 

och vårt syfte är att vinsten ska gå 
till att köpa in modernare filmvisn-

ingsteknik till Folkets Hus.  

Skulle ni kunna hjälpa oss med 
finansiering i form av 10 000 

kronor eller tryck av affischer?  
Vi kommer förstås att berätta  

att kommunen stöttar  
arrangemanget!

Kostnadsargument  
(funkar sämre): 

Hej kommunperson med pengar! 
Vi vill göra en filmfestival, det 

kommer att kosta pengar.  
Kan ni ge oss pengar?

Hyra in sig eller bilda en förening?
Vanligtvis när du är arrangör står du inför tre 
scenarion. Första scenariot: Ni hyr in er hos en 
arrangör som har i stort sett alla tillstånd som 
krävs för ert arrangemang. Andra scenariot: 
Ni hyr en lokal själva som brukar användas till 
offentlig verksamhet men där det inte finns 
någon ansvarig arrangör. Tredje scenariot: Ni 
hyr och ordnar arrangemanget på en plats som 
annars inte brukar användas till arrangemang, 
exempelvis utomhus, och det finns ingen ans-
varig arrangör utöver er själva. Vilket ansvar ni 
har i dessa olika situationer varierar, ansvaret 
och svårighetsgraden då det gäller lagar, avtal, 
säkerhet och liknande ökar förstås i och med 
scenario två och tre. 

När det gäller kostnaderna däremot är det 
svårt att säga vad som blir dyrast. Hyr ni in er 
är det förstås en högre engångskostnad, men 
arrangören tar förstås också en marginal på 
det ni betalar och ni har ingen direkt koll på 
kostnaderna. Ju mer du gör själv desto lättare 
kan du förstås reglera kostnaderna och hålla 
dem nere eller stryka dem helt, om det inte 
påverkar säkerheten eller lagstadgade krav. 
Det kan vara svårt att genomföra ett arrange-
mang om ni är en löst sammansatt grupp, där 
alla måste ligga ute själva med kostnader och 
ta ansvar personligen för det. Då kan det vara 
bra att bilda en förening. Som förening kan ni 

ARGUMENT?

STIM och andra saker du bör tänka på
STIM säkerställer att artister och kompositörer 
får betalt när deras produktioner spelas i radio 
och används på arrangemang. Du bör känna till 
att det faktiskt kostar att använda musik och att 
du som huvudarrangör är den som är ansvarig 
för att betala in pengar till STIM. Det här är 
ett exempel på sådant som man som arrangör 
måste ha koll på. Självklart kan det i denna bok 
inte få plats precis allting för alla arrangemang, 
från teater till konstutställningar. Det enda man 
kan säga är att när det gäller avtal, STIM och 
mycket annat viktigt så är det bästa du kan göra 
att bjuda någon på lunch som gör precis sådana 
arrangemang som du vill göra. Intervjua, 
lyssna, var nyfiken. Du kommer att få veta en 
massa ”hemligheter”. 
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ATT BLI  
FÖRENING

också få bidrag och finansiering på andra sätt, 
ni får ett organisationsnummer och kan öppna 
ett bankkonto i föreningens namn. 

En budget måste göras
En budget är en uppskattning av kostnader 
och intäkter och den är nödvändig för att veta 
vilken energi ni ska lägga in på finansiering-
sjakt, marknadsföring med mera. Den är också 
nödvändig för att få bidrag och finansiering 
och samarbeten. Folk vill veta om du har koll 
och vilka ekonomiska risker som är inblan-
dande. Det är förstås alltid svårt att uppskatta 
och därför är det bra om ni är flera eller om ni 
kan bolla med någon mer erfaren arrangör om 
ni är osäkra. När det gäller biljettintäkter, lita 
på din magkänsla. Vad skulle du kunna tänka 
dig att betala? Ofta är du en bättre omvärlds-
bevakare än vad du tror och gör du ett arrange-
mang som du själv skulle vilja gå på så vet du 
nog vad du själv kan tänka dig att betala. 

Manövrera budgeten 
Själv är jag helt värdelös på allt som har med 
siffror att göra, men jag har tvingat mig till att 
lära mig mer och det är faktiskt så att det blir 
roligare när du förstår mer. Mitt bästa tips för 
sådana visionärer och sifferhatare som jag är 
dock att samla lite extra på folk i sitt nätverk 
som tycker att det där är lätt och roligt. Samma 
tips upprepar jag gärna då det gäller det här 
med att hålla i plånboken då det behövs eller 
att våga investera då det behövs. Alla är vi 
olika och har du svårt att ta ekonomiska beslut 

... är att bli en så kallad juridisk  
person. Mer information om detta, 
avgifter, moms, skatt och liknande 

finns på nedanstående sidor:

som måste ske snabbt och bygga på magkänsla, 
hitta någon som kan göra det. Har du tvärtom 
svårt att hejda dig och hålla dig till budget? 
Se då till att para ihop dig med en obotlig 
realist som sätter stopp. Var öppna mellan 
varandra att ni ska stötta varandra och be om 
hjälp när det behövs. Ett sätt att manövrera 
det osäkra i budgeten är att jobba med olika 
nivåer, en realistisk, en i bästa fall och en i 
värsta fall: Om vi får bidraget vi har sökt? Om 
det kommer så många som vi skulle önska? 
Hur mycket kommer vi att få in då? Det blir er 
bästa fall-budget och den som gäller i värsta 
fall svarar förstås på frågorna om vi inte får 
varken tillräckligt med besökare eller bidragen 
vi hoppats på. 

 » Skatteverket.se (visst är det bra 
att prata med någon men ett bra 
tips är att mejla till Skatteverket, 
du får svar snabbt och dessutom 
skriftligt)

 » Arrangera.just.nu (MAIS hemsida 
= Musikarrangörer i samverkan)

 » Kontaktnatet.se

 » Volontarbyran.org

 » Ungdomsstyrelsen.se

ABF har också många kurser om hur 
du bildar förening. Ta kontakt med 

ditt lokala ABF kontor så kan  
vi oftast hjälpa dig. 

Allt är förhandlingsbart 
Det finns en prutmån inbyggt i de allra flesta 
kostnader. Våga fråga och utgå från att du kan 
tillföra ett värde utöver vad det kostar. Däre-
mot finns det en sak som inte är förhandlings-
bart. Arrangörernas och deltagarnas säkerhet 
och ditt rykte som arrangör och medmänniska. 
Gå inte med på fula lösningar, svarta pengar 
och sponsringsavtal som inte är vinn-vinn för 
alla. Gå absolut inte med på att folk kör över 
dig och din arrangörsgrupps engagemang eller 
rättigheter. Du är värdefull och dina värderin-
gar och drömmar är det finaste som finns!

http://www.Skatteverket.se
http://www.Arrangera.just.nu
http://www.Kontaktnatet.se
http://www.Volontarbyran.org
http://www.Ungdomsstyrelsen.se
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FINANSIERINGSTIPS!

Studieförbund
... ABF har massa resurser i form av  
kompetens, engagemang, kontakter,  
lokaler och mycket mer. 

Medlemsavgifter
... om du en förening kan folk betala för 
att bli medlemmar, pengarna kan ni  
sedan använda för att arrangera något. 
Glöm inte Angeli Sjöströms tips för att  
få fler medlemmar då!

Intäkter vid sidan om
... i föreningen kan vara bra. Då kan ni 
ta betalt för andra verksamheter, kanske 
föreläser ni om det ni brinner för, ta en 
slant för det och använd till arrange-
manget, säg gärna att pengarna går till 
verksamheten till de som hyr in  
föreningen. 

Bidrag
... kan ni alltid söka, exempelvis om ni 
är en förening. Projektbidrag eller verk-
samhetsbidrag. Allmänna arvsfonden och 
Ungdomsstyrelsen är några exempel.

Biljettförsäljning eller inträde
... kan ge många bäckar små. Tänk på att 
ibland kan det vara oskäligt att inte ta ut 
något inträde alls, deltagarna kanske tycker 
att det är värt det! Ibland kan förköp av 
biljetter vara ett bra sätt att motivera folk  
att verkligen komma. Inträde kan också  
höja statusen på arrangemanget, så länge  
du levererar förstås!

Sponsring 
... får du lättast genom att tänka igenom 
vilka företag och organisationer som skulle 
vilja synas i samband med ert arrangemang, 
ring eller mejla dem och berätta vilken  
investering det skulle vara för dem att bidra 
med någon form av resurs. Glöm inte att 
sponsorskapet ska vara en vinn-vinn-situa-
tion för alla: er, sponsorn och deltagarna. 

Fonder eller stipendier 
... finns det massvis av. Kolla vad som finns 
inom det område du är engagerad inom. 
Surfa runt och fråga runt.

Försäljning 
...av fika, mat, dricka, produkter, skivor. 
Ni kan sälja saker på plats till antingen 
självkostnadspris eller till en vinst som ni 
kan använda till framtida arrangemang. 
Kolla med Skatteverket om ni är osäkra. 
Tänk också på att det finns hygienregler 
kring mat om ni inte har förmånen att 
hyra in er hos en större arrangör som har 
koll. 

Stödverksamhet 
... såsom försäljning av lotter eller annat 
skoj för att samla in pengar till arrange-
manget innan. Kanske finns det några 
andra som tycker det här är superroligt? 
Fråga sportklubbar som kanske tycker 
att en filmfestival vore roligt att samla 
in pengar till samtidigt som de får göra 
något roligt tillsammans.

Samarbeta med andra 
... är bästa tipset! Ju fler ni är desto 
starkare blir ni, ja till en viss gräns 
förstås. Låt magkänslan avgöra. 
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BUDGET?
 ... är en uppskattning av vad  

ditt arrangemang kommer att kosta 
och vad ni kommer att dra in. Du 
behöver veta: Intäkter (biljettpris 

och uppskattat antal sålda biljetter, 
bidrag, försäljning) och kostnader  

(hyra, löner, inköp).  
 

Använd magkänslan och fråga 
andra. Uppdatera budgeten regel-

bundet, håll koll. Hitta motivationen 
till att tycka att det är roligt eller leta 

upp en ny bekantskap som tycker  
att det är roligt.  

Pernillas finansieringstips:

 » Våga lita på din magkänsla.

 » Jobba med en både bästa fall-budget, en relatistisk  
budget och en värsta fall-budget. 

 » Lär dig ett kalkylprogram och gör eller lägg vantarna  
på en mall som du återanvänder.

 » Bli kompis med någon som gillar siffror, om du inte är  
sådan själv. 

 » Förhandla om allt, utgå från att prutmån alltid är inräknat.

 » Skilj på kostnad och investering, mål och syfte och  
tydliggör nyttan för finansiärer.

 » Sänk dina kostnader, fundera över hur du kan göra  
saker billigare eller kostnadsfritt.

 » Hitta intresserade sponsorer och fråga, du kommer  
att bli positivt överraskad!

 » Sponsorskapet ska vara vinn-vinn för både arrangörerna,  
sponsorerna och deltagarna. Tumma inte på det!

 » Säg: det fixar vi! Att utgå ifrån att saker är för dyrt, omöjligt  
eller inte genomförbart blir en självuppfyllande profetia. 

 » Är du en obotlig realist? Hitta en visionär och bli bästa  
kompis med den personen.

 » Är du en obotlig visionär? Hitta en realist och bli bästa  
kompis med den personen. 

tips!

Lästips om finansiering:

Sök projektpengar 
 - Susanne Kurtson, Bilda Förlag & Idé.
100 sidor om hur du framgångsrikt söker EU-pengar - 
uppdaterad version 
 - Per Nilsson, Redaktionen.
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Emelie Bergermark från ABF berättar om en 
musikfestival som hon och hennes vänner 
arrangerade. Hon minns när de, efter att ha 
riggat hela festivalen, satt på ett tak till en 
arbetsbod: ”Vi satt där på taket och såg när 
folk började komma. Det var en fantastisk 
känsla, då insåg vi helt plötsligt att det var 
andra människor som gillade vår idé och 
kom som deltagare. Solen höll på att gå ner, 
det var varmt i luften och folk strömmade in 
genom grindarna. Det är absolut mitt bästa 
arrangörsminne!” 

Hon har också en del jobbiga minnen från då 
hon har talat med olika finansiärer, alltifrån 
kommunföreträdare till bidragsgivare. ”Vissa 
är peppade, andra förstår inte alls idén, för 
människor är olika” förklarar hon. ”Att bli 
mött av misstro när man vill göra ett kulturar-
rangemang, det har hänt ibland. Det är nog 
den största knäcken i arrangörskapet.” Det kan 

nämligen ställa till stora hinder. Du har plan-Du har plan-
erat klart nästan allt och så får du ett negativt 
besked. ”Nej det går inte att göra på det här 
sättet. Ni får lägga ner eller börja om från 
början.” Så blir ungdomar tyvärr ofta bemötta, 
säger Emelie. ”Det kan också bero på att det 
är en ny grej som händer på orten. De tycker 
att det är osäkert, kommer det verkligen att 
funka? Själv tror man enormt mycket på sin 
idé. Sådana ’stoppklossar’ är det absolut värsta 
med att arrangera.” Jag frågar henne om hon 
har något bra tips för hur man kan komma 
förbi det? ”Ja, enligt deras världsbild så 
kommer det inte att fungera, men det bygger 
inte alltid på fakta. Så det gäller bara att stå 
på sig och hitta bra argument. Övertyga!” 
Hon menar att det ofta är de som har varit 
mest negativa som sedan säger ”Vad bra att vi 
gjorde det här tillsammans”. Så människor kan 
ändra åsikt och det gör de ganska ofta. Du får 
ligga i och tro på sin idé, då brukar det fixa sig.

Tro på din idé och övertyga finansiären

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Hur ser sifferkunskaperna och intresset för budgetar ut i din arrangörsgrupp? » Finns det några finansiärer som skulle vilja synas på ert arrangemang?
 » Kan ni engagera kommunen eller  annan instans i ert arrangemang? » Vad finns det för argument för att ert arrangemang kommer att lyckas? » Ska ni finansiera arrangemanget via biljettintäkter, sponsorer eller annat?
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FAKTA

12YRKE: 
ARRANGÖR
Få drömjobbet och boka drömartisten

Att vara ideell är helt klart någon 
speciellt
Jag brukar säga att när du väl har provat på det 
ideella så är det svårt att sluta. Att bara arbeta 
för att du vill och inte för att få lön är en frihet-
skänsla och det låter engagemanget sväva fritt 
och utvecklas till något verkligt. Oavsett varför 
du engagerar dig ideellt så kanske några av oss 
har andra mål med vårt ideella engagemang 
än att bara få engagera sig fritt och frivillig. 
Någon kanske tycker att det är ett bra sätt att 
skaffa sig erfarenheter och ett nätverk inför 
framtida arbeten och yrken. Det ena behöver 
inte säga emot det andra. Vi som människor är 
fullt kapabla att hålla både ett fritt och frivilligt 
engagemang i luften samtidigt som vi dröm-
mer och planerar för framtiden.  

Här följer en intervju med två personer som 
tidigare engagerat sig ideellt och idag har 
arrangörskap som yrke. Även om du inte alls 
vill arbeta som arrangör i framtiden eller 
kanske inte vet vad du vill, så är det intressant 
att läsa om hur vardagen fungerar på ett 
bokningsbolag. Detta eftersom chansen är stor 
att du som arrangör kommer i kontakt med de 
som har yrke: arrangör.

Musikföreningen ISKRA  
... är en ideell musikförening  

med säte i Ronneby.

Pipeline
... är Sundsvalls musikforum.  

Mer info finner du på:  
www.Pipeline.y.se.

Plural 
... är ett rikstäckande nätverk 
för nytänkande scenkonstar-

rangörer, kulturaktivister och 
förverkligandet av drömmar. 

Mer info finner du på:
 Plural.riksteatern.se.

Kontaktnätet
... är en riksorganisation för ideella kultur- 

föreningar. Mer info finner du på: Kontaktnatet.se.

Blixten & Co 
... är ett av Sveriges största bolag inom 

livunderhållning. Mer info finner du på: Blixten.se.

http://www.Pipeline.y.se
http:// Plural.riksteatern.se
http://Kontaktnatet.se
http://Blixten.se
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YRKE: 
ARRANGÖR De har drömjobben

De har varsitt drömjobb för någon som brinner 
för att arrangera konserter, teaterföreställ-
ningar och turnéer. I sitt arbete arrangerar de 
både egenkomponerade turnéer och genomför 
beställningar hos arrangörer ute i landet. Markus 
började som arrangör i Sundsvall på ett ställe 
som heter Pipeline, Sundsvalls musikforum. De 
startade sin verksamhet redan 1973 vilket gör 
dem till Sveriges äldsta musikförening. 

Markus skämtar om att de flesta i musikbran-
schen är misslyckade musiker. ”Det börjar med 
att man spelar själv, det var så jag började få upp 
intresset för att boka turnéer, jag satt och bokade 
mina egna turnéer först. Jag tänkte att om jag 
bokar ett band från Trollhättan och ett från Eskil-
stuna för en spelning i Sundsvall, så kommer vi 
att få spela i Eskilstuna och Trollhättan själva 
sedan.” När Markus dragit 120 personer till 
Pipeline och insåg att om inte han hade tagit tag 
i det så hade 120 personer varit ute i Sundsvall 

och gjort något annat, då började han tycka 
att arrangörskapet i sig var mäktigt och sedan 
dess har det bara rasslat på. Han engagerade 
sig då ideellt i Kontaktnätet, som är en riksor-
ganisation för kulturella ungdomsföreningar. 
Det var så han trillade in på det han jobbar 
med idag och började lära känna folk och lära 
sig mer om arrangörskap. 
Emma var engagerad i musikföreningen 
ISKRA i Ronneby. Hon blev medlem där för att 
hon redan var med i nästan alla andra fören-redan var med i nästan alla andra fören-
ingar och elevråd, hon tyckte att det var roligt 
att göra saker. 

Alla arrangörer måste  
inte vilja stå på scen
”Ronneby var en tråkig stad” berättar Emma 
”så det var därför man fick göra saker själv 
för att få något kul att hända.” Att det var lite 
tråkigt i Ronneby menar Emma är det bästa 

Markus Persson och Emma Karinsdotter 
berättar om yrket arrangör
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FAKTA

som har hänt henne och många andra som 
kommer därifrån. De plockade så småningom 
dit deras favoritband. De fick enormt stöd från 
kommunen och kulturförvaltningen. Emma 
engagerade sig även hon som ideell i Kontak-
tnätet, för södra och västra Götaland och i det 
rikstäckande nätverket Plural som också var 
för kulturarrangörer. 

Till skillnad från Markus så har Emma aldrig 
haft ett eget intresse av att framträda på 
scen. ”Nej, enda gången jag har stått på scen 
var då jag följde med ett punkband på deras 
USA-turné som turnéledare. När jag kom dit så 
visade det sig att de hade planerat att jag skulle 
spela trummor, så jag fick lära mig det samma 
morgon som vi skulle uppträda första gången. 
Jag spelade kanske inte så bra, av förklarliga 
skäl. Hela tiden fick jag trots allt höra av Emmy 
i bandet ’Its punk its supposed to sound like 
shit’. Så jag antar att hon var väldigt nöjd med 
min dåliga insats.” Men annars har det aldrig 
varit Emmas drivkraft. Hon tycker mer att det 
är roligt att fixa grejer och få saker att hända. 

Arrangörskap måndag till fredag
När Markus har sålt ett gig så kommer Emma 
in som projektledare och tar kontakt med den 
lokala arrangören och skickar en rider till dem. 
I den finns det beskrivet vad är det för teknik 
som artisten kommer med, vad som behövs på 
plats, hur teamet eller crewet ser ut och hur 
många det är. Det är väldigt få saker som inte 
står i en rider gällande vad artisten kommer 
med och vad som behöver finnas på plats. 

Om det är någonting du har svårigheter att 
tillgodose ska du genast återkoppla. Står det 
exempelvis i ridern att scenen ska vara mellan 
0,80 till 1,20 meter hög och scenen du har är 
en fast scen på 1,60 centimeter då är det viktigt 
att så snart som möjligt berätta det för artisten 
eller bokningsbolaget, så att de vet om det i 
förväg. Är det ett alkoholfritt gig, kanske för 
att kommunen har bidragit med pengar, så är 
det en sådan sak som du måste meddela innan 
om det står i ridern att det ska finnas alkohol 
i logen. Detta eftersom att om man som artist 
förväntar sig något innan som inte finns där 
så blir det ett problem. Projektledaren bokar 
också bil och hotell om inte arrangören fixar 

Vanliga roller på ett  
underhållningsföretag:

Agenten 
... är artistens ’go to person’ på 

kontoret och har det konstnärliga 
och ekonomiska ansvaret. De 
har en långsiktig relation med 

artisten. 

Projektledaren/Koordinatorn 
... har ansvar för att driva en 

produktion från idéstadiet – då 
agenten lämnar ifrån sig den. Att 

föra turnén från planeringsstadiet 
till genomförande. 

Säljaren 
.... inom underhållningsbranschen 

säljer turnéer till arrangörer och  
klubbar. Det kan vara offentliga  
turnéer som exempelvis ”nu ska 
denna artist på turné i höst vilka 
ställen är intresserade?” Det kan 

också vara egenarrangerade 
turnéer och arrangemang.  

Det finns även slutna eller icke-
officiella spelningar, så kallade 
företagsgig, då ett band eller en 
artist till exempel uppträder på  

en kick-off eller en firmafest  
där publiken består av  

inbjudna gäster.
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det. Emma och Markus skickar alltid kontrakt 
till arrangören. Då är det viktigt att arrangören 
vet vad du skriver under. Skriver du under ett 
kontrakt så ska du fullfölja det också. Att inte 
fullfölja en rider eller ett kontrakt eller att inte 
ens meddela ändringar är som att du plötsligt 
skulle ta bort kopieringsapparaten på ett van-
ligt kontor en tisdag. Alla skulle stå där helt 
handfallna. ”Hoppsan, alla de här grejerna jag 
skulle kopiera eller skriva ut...” För artisterna 
är ridern och kontraktet vardag, deras måndag 
till fredag.  

Emma berättar att en gång levererade hon 
exempelvis inte en flygel för att hon och 
hennes vänner i  ISKRA inte läste ridern 
ordentligt. Som tur var hittade de ett piano i 
skolan där spelningen skulle vara och allt löste 
sig till slut. ”Men vad vi önskade att vi hade 
läst på ordentligt.” 

och nya kändisprofiler och är peppade på 
nya artister. Ofta så vill de att artisterna och 
banden ska ha kommit en bit på väg innan de 
plockar upp dem. Exempelvis att det finns ett 
skivbolag eller att det finns en skiva på gång. 
Man måste dock inte ha ett skivkontrakt för att 
använda sig av ett bokningsbolag. Går du på 
gymnasiet och är precis i det stadiet att du ska 
ut och spela så kan du förstås göra det själv.

Vad är ett bokningsbolag?
Om företag som Blixten & Co inte fanns så 
skulle det vara så att artisterna själva fick sitta 
och ringa runt och boka sina turnéer. Både 
Emma och Markus håller utkik efter band 

Yrket arrangör  
och ideellt engagemang
Både Emma och Markus har börjat som 
arrangörer i föreningslivet och det gör mig 
förstås nyfiken på om det är någon skillnad 
mellan att ha arrangör som yrke och att göra 
det som ideellt engagerad. De menar att det 
inte går att skylla på att man inte kan saker 
när man har arrangör som yrke. Exempelvis 
socialstyrelsen har regler för hur starkt ljud 
du får spela på konserter. Som ideell kanske 
du kan hävda att du inte vet någonting, även 
fast du är skyldig att veta, men det ställs andra 
krav på professionella aktörer. Det gäller helt 
enkelt att leverera det du säger att du ska 
leverera. Vissa arbeten går till så att du gör 

FAKTA
Rider (Rajder) 

... är som en lista med önskemål 
som artisten skickar till konsert-

arrangören, via bokningsbolaget i 
detta fall. Den beskriver hur artisten 
vill ha det i och runt logen och ofta 
innehåller den också information 
och önskemål om det tekniska i 

samband med uppträdandet och om 
hur scenen ska vara.  

Gage 
... kallas artistens ersättning, lön, i 

de flesta sammanhang som har med 
musik och teater att göra.
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det du ska göra och när du är klar med det, 
klockan 17:00, så går du hem. När du arbetar 
som arrangör ser vardagen inte ut på det 
sättet. På så sätt finns det stora likheter med att 
vara ideell och att ha arrangörskap som yrke. 
Telefonen kan ringa lite närsomhelst på dygnet 
och du svarar - för det ingår i jobbet. 

Punkgryta
Jag undrar nyfiket vad de har lärt sig på vägen, 
resan från ideell till yrkesarrangör. Emma 
berättar om när hon tog emot artister som 
ideell arrangör så fixade de ofta något som de 
tyckte var fiffig och billig middag, typ punk-
gryta. Då fattade hon inte varför det skulle 
vara något dåligt men nu när hon själv åker på 
turné förstår hon precis varför det är världens 
sämsta idé. Det visade sig nämligen att ALLA 
tänker punkgryta. 

När hon är med på turné har hon lärt sig att 
man ofta kommer till spelstället tre timmar 
innan giget, riggar en timme, soundcheckar 
en timme och sedan ska ni äta innan folk 
börjar komma. Är du till exempel i Ronneby 

en lördagskväll och dörrarna öppnar klockan 
22:00 så finns det inte så många ställen man 
kan gå och äta på, och då uppskattar man 
att arrangörerna på plats har tänkt ut något 
annat än punkgryta - om du nu inte råkar vara 
väldigt förtjust i punkgryta. ”En fredagskväll i 
en arrangörs liv eller en publiks liv är måndag 
till fredag i en artists liv” förklarar Emma. 
Det perspektivet har Emma fått nu och det 
upplevde hon att hon inte hade tidigare. 

kanske det kan vara svårt att förstå varför en 
artist kostar som den kostar. Då menar Markus 
att du måste lära sig att räkna baklänges. Tänk 
att du har en artist som kostar 10 000 kronor, 
det kanske många tycker är ganska dyrt? 
Momsen tillkommer på det och föreningar är 
ofta momsbefriade vilket innebär att notan kan 
upplevas som ännu högre. Men om vi säger 
att artisten kostar 10 000 kronor exklusive 
moms; av det är 20 % är ofta standard för 
bokningsbolaget. Det är det bolaget tar betalt 
för sina tjänster, det vill säga projektledare, 
agent, bolagets hyra för deras kontor med 
mera. Det är 2000 kronor av de 10 000 
kronorna, vilket inte är mycket i relation till 
den tid Emma och Markus lägger ner. 

PUNKGRYTA
... är en vegetarisk gryta med 

tomatsås och bönor samt annat lite 
lätt odefinierbart innehåll av diverse 

billiga konservburkar.

Tänk baklänges
Markus i sin tur har lärt sig mycket då det 
gäller gagenivå. Många artisters gage kan 
upplevas höga och ur en ideells perspektiv 

Sedan är det 8 000 kronor kvar. Med den 
budgeten ska det hyras en buss eller turnévan 
om det är ett band, där kanske det går 2000 
kronor till och så bensin på det. Då har artisten 
5000 kronor kvar. Sedan ska det troligen hyras 
teknik, det drar lätt i väg. Sedan kanske artist-
erna vill ha betalt för sitt arbete? De kanske 
har ordinarie jobb som de har tagit ledigt från? 
Ofta när det är soloartister så plockas det även 
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in professionella musiker och de ska också 
ha lön. En bra grej är att räkna baklänges på 
kapacitet och biljettpris, säg att biljetten kostar 
250 kronor och stället rymmer 1000 personer. 
Det är artisten som fyller stället, om det säljer 
slut så är det 250 000 kronor in till arrangören 
då blir det skevt om artisten med sitt team får 
50 000 kronor av dem. Så kan du tänka som 
arrangör för att göra en budget. 

mycket på biljettpriset. Artisten fick en skälig 
lön, de fick in pengar till barnhemmet och de 
genomförde ett bra arrangemang med många 
nöjda deltagare. ”Så ibland måste du våga satsa 
också” menar Markus. ”Artister drar folk och 
det som gjorde det möjligt” förklarar Markus 
”var att hon berättade precis hur hon skulle få 
in pengarna, vad hon skulle göra med pengarna 
och när hon skulle åka till barnhemmet. Det 
gjorde att jag kunde göra artisten engagerad 
och vi kunde göra ett bra arrangemang till-
sammans allihop.” De får ofta mejl från unga 
arrangörer som undrar om en artist kan ställa 
upp kostnadsfritt eller till ett reducerat pris. Där 
är det viktigt att mejlet är väl formulerat för att 
det överhuvudtaget ska bli möjligt. 

Ha koll på läget
Jag frågar om det är något annat som kan 
vara bra att lära sig tidigt som arrangör om du 
skulle vilja jobba med det i framtiden. De båda 
är överens om att säkerheten är viktig att vara 
kunnig inom. För att ge ett exempel berättar 
Markus att några av de värsta minutrarna i 
hans liv var när han jobbade som scenchef 
på en festival. Plötsligt kom det en snubbe 
uppkravlande ur en närliggande å, i bara 
kalsonger. Han var riktigt full och skrek till 
Markus att han och hans polare hade varit 
och badat och att han trodde att kompisen 
hade drunknat. Markus satte genast igång 
att försöka få tag på sjukvårdare och folk 
förberedde sig för att dyka för att leta. Då 

“De får ofta mejl från unga arrangörer  
som undrar om en artist kan ställa upp  
kostnadsfritt eller till ett reducerat pris.  

Där är det viktigt att mejlet är väl formulerat 
för att det överhuvudtaget ska bli möjligt.” 

Våga satsa
Om du inte har så mycket pengar för ett 
arrangemang så tycker Markus att du kan våga 
satsa lite. Han fick en fråga från en tjej i en stad 
i södra Sverige, i nian. Hon hade dragit ihop 
ett projekt och skulle samla ihop pengar till 
ett barnhem. Markus ville gärna hjälpa till på 
något sätt. Hon hade fått låna skolans gympasal 
och de skulle ha konsert och disco och samla 
in pengar till barnhemmet. Han ville gärna 
skicka dit en artist men det är svårt att göra det 
helt gratis. När de räknade på det så visade det 
sig att med artisten på plats så skulle de sälja 
många fler biljetter än de skulle ha sålt annars. 
Tack vare syftet med konserten så lyckades han 
få ner artistens gage, skolan fick samtidigt in 
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EMMA & MARKUS TIPS PÅ HUR DU SKRIVER  
ETT MEJL FÖR ATT BOKA DRÖMARTISTEN

Skicka ett konkret mejl till artistens bokningsbolag med en tydlig förfrågan. 

I rubrikfältet: 
Angående artist XX, förfrågan från organisationen XX, gällande datum XX.

I mejlet: 
 » Vilka ni är eller vilka ni representerar. 

 » Vilken artist ni vill ha. 

 » Vad artisten förväntas göra. 

 » Vilket sammanhang det gäller. Hur mycket publik ni väntar er.

 » Vilken budget har ni eller vad ni kan stå för. Exempelvis: ”Vi står för 
resa och en natt på det här lokala hotellet som också sponsrar oss”.

 » Tydliga kontaktuppgifter tillbaka i form av namn mejladress, mobil-
nummer och hemsida till skolan eller organisationen. 

Om du har en exempelvis en välgörenhetsgala med en  
mycket begränsad budget kan det vara bra med kuriosa:
Varför kom du att tänka på just den här artisten? Exempelvis: ”Hennes 
mamma känner min mamma” eller att ni vet att artisten ”engagerar sig inom 
de här frågorna”, eller ”kommer från den här platsen”. 

Detta gäller enbart om ni ska göra ett välgörenhetsgig och vill att artisten ska 
gå ner i gage till förmån för välgörenhetsprojektet, exempelvis att alla intäkter 
går till Bröstcancerfonden, annars har bokningsbolaget inget intresse av om 
artisten har lokalanknytning eller dylikt. Om det inte är det evenemanget 
handlar om ”en hyllning till Sandviken” och ni vill ha en artist med rötter 
därifrån.

SUPERTIPSEN

 » Ta reda på vilken som är artistens hjärtefråga, eller 
vilken artist som brinner för just din hjärtefråga.

 » Artisten vill lägga tid där den gör mest nytta,  
fundera därför igenom forumet för ditt  
arrangemang. Kan du göra räckvidden större?

tips!

EMMA & MARKUS TIPS TILL DIG SOM VILL 
JOBBA SOM ARRANGÖR I FRAMTIDEN

 » Läs ridern noga och gör det som står i den eller  
meddela ändringar, då blir det en kunskapsöverföring  
åt båda hållen och vi lär oss något och minns dig.

 » Läs kontraktet noga och gör det som står i det eller  
meddela ändringar.

 » Visa att du tycker att det är kul att arrangera. 

 » Var nyfiken och fråga saker, du lär dig mycket när du  
frågar.

 » Våga ta tag i saker själv och pröva dig fram, du lär dig  
av dina misstag.

 » Du kan inte göra något gott nog. Överträffa artistens  
och teamets förväntningar, överleverera helt enkelt.

 » Hälsa på turnéteamet när de kommer och presentera  
dig och din roll.

 » Bli bäst på det du älskar att göra!
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dök det upp några andra som berättade att 
en stupfull kille sprang runt inom området 
och gjorde helikoptern. Det visade sig att den 
killen var mannens polare som hade simmat 
runt krönet och klättrat in på området. ”Det 
var skönt att allting löste sig men jag lärde mig 
mycket om hur viktig säkerheten är. Just detta 
hade kanske varit svårt att värja sig från men 
att ha koll på läget är oerhört viktigt, så du 
inte behöver gissa vad du ska göra om något 
händer.” 

Överträffa förväntningarna
Markus berättar också att du gärna får 
överleverera, då kommer du att synas i 
branschen. ”Kommer jag till ett ställe som 
jag knappt har hört talats om och det ligger 
en oväntad godsak i logen, det kommer jag 
ihåg sedan för evigt.” Emma tipsar om att ett 
bra sätt att få kontakter inom branschen och 
samtidigt lära sig mer om yrket är att hälsa 
på turnégruppen. ”För när vi är ute på turné 
så är det ingen som hälsar ibland, de är blyga 
och rädda, inte ska vi väl störa de där viktiga 
personerna.” Men Emma tycker att man ska 
våga säga hej, berätta vem man är. Artisten 

och teamet är lika blyga de och det är jobbigt 
att komma till ett nytt okänt ställe och så är 
det ingen som hälsar på en. 

ska göra det du är bra på. ”Ta dig inte vatten 
över huvudet, bättre att göra en liten grej och 
göra det riktigt bra än att råka tända eld på 
backen och skrämma slag på halva byn.” 

Gör en liten grej riktigt bra
De är eniga om att en viktig grej är att göra 
det du verkligen är bra på och som du tycker 
är roligt. Emma minns när musikföreningen 
ISKRA fick i uppdrag att fixa majbrasan i 
staden och för det fick de 2000 kronor till 
föreningen som tack. Några av medlemmarna 
i föreningen hade varit med i scouterna. ”Så 
vi tänkte hur svårt kan det vara?” Berättar 
Emma. De ordnade brasan ihop med några 
föräldrar, tände på och det brann fint. 

Mitt i Emmas majtal så spred sig elden till 
ett närliggande torrt träd som till hennes 
fasa började brinna. Barnen jublade och 
föräldrarna försökte desperat att dra undan 
sina barn. Emmas kompis Björn, som var 
kassör i föreningen, fick klättra upp i det 
brinnande trädet och försöka släcka med 
en liten brandsläckare. Till slut lyckades de 
släcka elden tack vare brandkåren som hastat 
till platsen. Brasan var kvar och de kunde 
fortsätta firandet men Emma lärde sig att du 

Lästips om yrkesval:

SVARA PÅ  
FRÅGORNA

 » Hur är det att ha yrke arrangör i jämförelse 
med att vara ideell arrangör?

 » Hur kan ni tänka vid ert arrangemang idag 
om ni skulle vilja arbeta med arrangörskap i 
framtiden?

 » Hur gör ni om artisten eller bokningsbolaget 
inte skickar någon rider?

 » Hur får ni inblandade att minnas just ert  
arrangemang?

 » Vilka möjligheter har ni att överlevera på ert 
arrangemang?

 » Ta för vana att alltid hälsa på alla inblandade 
i ett arrangemang och presentera dig!

Ditt professionella rykte – upptäck din främsta tillgång - Karin Sandin och Per Frykman, 2011.
Du leder! : personligt ledarskap med Mia Törnblom - Mia Törnblom, Månpocket, 2011.
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ÄR BÄST PÅ13GÖR DET DU 
Stresshantering, prioriteringar och engagemang

Alla är bra på något
När du jobbar ideellt eller inom en organisa-
tion som ABF, som är en folkrörelse, kan du 
lära dig mycket på vägen. Det viktigaste jag 
har fått lära mig inom folkbildningen är att vi 
måste hjälpas åt, för alla vill att det ska bli bra. 
Då kan inte alla göra allt, utan det är viktigt 
att ni gör det ni brinner för och det är oftast 
lika med det du är bra på. Alla är bra på olika 
saker och summan av en fungerande grupp blir 
större än summan av varje individs kompetens 
var för sig. Det gäller att den som är bra på 
nätverk jobbar med det helt enkelt. Vissa är 
otroligt bra på att på fem minuter bli kompis 
med alla människor. De ser till att höra av sig 
med jämna mellanrum, inte bara när de vill 
någonting utan även där emellan. När samma 
person väl hör av sig och ber om en tjänst, 
då är det roligt att göra någonting för den 

personen. Rent teoretiskt är det så det fungerar 
med nätverk, du kartlägger vilka människor 
du har träffat och har ett system för att komma 
ihåg dem. Dessutom måste du ha ett ärligt 
intresse av dessa människor som inte bara är 
arbetsrelaterat utan som är personligt. Om du 
inte är bra på det så ska någon annan sköta 
nätverkandet inför ett arrangemang. Någon 
som tycker det är roligt och därför kan bli bäst 
på just det. 

kanske däremot är duktig på att ta tag i 
konflikter. Då stiger den personen fram och 
säger ”det var så här vi sa” och allt löser sig! 
Den tredje personen är antagligen passionerad 
i att lösa konflikter, att ta ansvar och att se 
till att saker och ting faller på plats även i lite 
mer känsliga situationer. Därför har den här 
personen blivit bättre och bättre på just detta, 
finslipat sin talang helt enkelt. Vi är alla olika, 
det är det som är så bra. Om du är passionerad 
för något och ännu inte har hunnit bli bra på 
det så kan du lära dig det i form av deltagande 
i studiecirklar, planering och genomförande av 
kulturarrangemang och liknande. Tillsammans 
hjälps vi åt att växa inom den kompetensen vi 
vill utveckla. Det gör folkbildningen så himla 
bra!

Lär dig det du känner passion inför
Er arrangörsgrupp hamnar i en konflikt med 
den ni hyr av. Den sociala i gänget kanske inte 
är så benägen att ta tag i konflikter och inte 
heller den som är mer duktig på att skriva, 
lägga upp och presentera. Den tredje personen 
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Stresshantering, prioriteringar och engagemang

Arrangemang är olika
Thor Rutgersson har varit arrangör sedan 
år 2002, så i skrivande stund har han med 
säkerhet tio års erfarenhet av arrangörskap. 
Han har arbetat på ABF länge och när man 
jobbar på ett studieförbund så är man inblan-
dad i massvis med arrangemang men man är 
inte alltid på plats och direkt engagerad. Jag 
träffar Thor på ABFs huvudkontor i Stockholm 
och vi räknar gemensamt ut att mellan 25-30 
arrangemang om året är han personligen 
engagerad i, det blir ett par hundra totalt 
genom åren. 

Thor berättar att han inte brukar ordna 
seminarier utan snarare musikspelningar men 
på senaste tiden har det blivit en del semi-
narier. Då har han kommit på i sista sekunden 
att ”ska de inte ha någon present eller så? 
Brukar de inte få blommor?” Så bara för att 
du har erfarenhet av arrangörskap så innebär 

det inte att du är färdiglärd. Arrangemang är 
olika beroende på vilket typ av arrangemang 
det är och du lär dig nya saker varje dag.  Han 
började med arrangörskap på samma sätt som 
många andra; som en ung musiker ville han 
helt enkelt spela mer. ”Om du är ny, eller inte 
så bra eller oerfaren så kanske du vill ordna en 
egen spelning, helt enkelt för att själv få stå på 
scen.” När du har gjort det ett tag så upptäcker 
du kanske att du är mer arrangör än musiker, 
mer arrangör än skådespelare eller mer 
arrangör än konstnär. Vips så är du arrangör!

Man tycker att det är värt det
Thor berättar om när han för några år sedan 
var med och arrangerade Forum Ung. Det 
arrangemanget minns han som fruktansvärt 
stressigt. ”Jag blev helt knäckt av det medie-
drevet som vi hamnade i. Även om själva 

Intervju med Thor Rutgersson  
om hans lärdomar som arrangör



106

G
ör

 d
et

 d
u 

är
 b

äs
t p

å 
• 

A
rr

an
gö

ra
! •

 w
w

w
.a

bf
.s

e

arrangemanget blev lyckat så minns jag det 
personligen som väldigt jobbigt.” På Forum 
Ung hade de planerat in 110 programpunkter, 
varav två var i graffiti respektive en diskus-
sion om organisationen Planka.nu. En liberal 
politiker skrev på sin blogg att vi hade ”utbild-
ningar i skadegörelse och tjuvåkning”.  Thor 
och hans arrangörs-vänner bestämde sig för att 
svara på  
politikerns kritik och det beskriver Thor som 
deras stora misstag. ”Fler borgerliga politiker 
hängde på och det blev en debatt lokalt i TV 
och radio mellan honom och mig. Två dagar 
efter var det ingen som kom ihåg det här, men 
jag låg i en säng och kunde inte komma upp, 
jag var helt knäckt.”  
 
Thor berättar att samma politiker senare med-
verkade i media där han försvarade yttrande-
frihet och diskussion inom homofobiska 
områden. ”Helt tvärtom från hans kritik mot 
oss, där han hade förespråkat en slags censur 
av några av våra ämnen. Ska du ta en fajt ska 
det vara värt det men i det läget du befinner 
dig precis då, så tycker du att det är värt det.” 
Han minns också att han tänkte att han inte 

orkade ta debatten ”men jag lyssnade inte på 
mig själv utan tänkte ’jag måste’.” 

Lättare sagt än gjort
Thors lärdomar efter detta arrangemang var 
många. Bland annat hur viktigt det är att du 
redan innan kommer överens om hur du ska 
agera om media reagerar eller hör av sig. 
”Världen är större än vad du tror och det kan 

komma kritik från oväntat håll, det bör du vara 
förberedd på.” En annan viktig lärdom för Thor 
var att du ska lyssna på sig själv. För att ha tid 
att lyssna på sig själv måste du redan innan 
skala ner. Bara för att du klarar av mycket så 
måste du inte göra mycket. ”Om du presterat 
extra mycket under en vecka kanske folk tror 
att du kan prestera på samma nivå hela tiden” 
förklarar han. ”Därför är det viktigt att förklara 
för ens medarbetare och vänner att ens arbets-
dag är åtta timmar oavsett hur stort eller hur 
viktigt det är eller hur många människor som 
är inblandade.” Han menar att du måste stå 
på dig och våga säga ”om jag inte klarar av att 
göra det inom min arbetstid måste vi antingen 
sätta in fler folk eller skala ner.” Detta är 

FORUM:UNG!
... genomfördes för första gången 

2007. Platsen var ABF-huset i Stock-
holm och besökare vallfärdade från 

hela landet för att delta i workshops, 
se på föreläsningar och i största 

allmänhet vara en del av en jättelik 
helg av ungdomar - för ungdomar. 

 
Källa och mer information:  

Forumung.se.

förstås lättare sagt än gjort. För när du arrang-
erar något så arbetar du mot en deadline som 
du inte kan ändra på. Det är en svår situation. 

Balansera förväntningarna
Ett sätt att hantera deadlines är att tänka på 
vilka förväntningar du själv har när du besöker 
ett arrangemang. Om du går på Ullevi och 
betalar 700 kronor har du vissa förväntningar, 

http://www.Planka.nu
http://www.Forumung.se
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om du går på en lokal poesiklubb så har du 
andra förväntningar. Detta måste du tänka 
på som arrangör. ”Nu menar jag förstår inte 
att kulturen måste vara av sämre kvalité bara 
för att du har lägre förväntningar utan det jag 
menar är att du som arrangör måste tänka in 
detta när du planerar” förklarar han och berät-” förklarar han och berät-
tar om när han släppte en bok; Generation Y 
spelar teater. Han beskriver det som en fan-
tastisk kväll. De hade lagt otroligt mycket tid 
på att ha en tallrik med olika tilltugg. I planer-
ingen dividerade de livligt om vad som skulle 
ligga på denna tallrik, på vilket sätt och när 
den skulle serveras? Det var väldigt stressigt 

somhelst” och då blev förstås den med omsorg 
komponerade tallriken något de slängde i sig 
i farten. ”Då tänkte jag att här hade jag missat 
att stämma av besökarnas förväntningar och 
lagt alldeles för mycket tid på något som inte 
var viktigt just på detta arrangemang.” 

Skilj på passion och det som faktiskt 
är möjligt att göra
Som engagerad arrangör är ett vanligt prob-
lem att klara av att skilja på sin egen tid, sitt 
eget intresse, sitt eget engagemang och det 
du får betalt för. ”Är du duktig så kommer 

telefoner i alla fall, så att jag kan stänga av den 
ena telefonen då det behövs.” Thor berättar 
att han, när det var som mest stressigt som 
arrangör, kunde komma in klockan nio på 
morgonen och gå klockan nio på kvällen, varje 
dag. ”Det är ju möjligt att det finns människor 
som klarar av det. Men det är många som 
inte gör det och tillslut så märks det.” Thor 
förklarar att är du ideell så är det ännu svårare 
eftersom du fortfarande behöver vila dig och 
göra andra saker som ger dig energi. Försöker 
du att livnära dig på din kultur, vilket Thor har 
försökt, då är det svårt att sätta gränser. ”Det 
ska in pengar också på något sätt om du har 
hyra, om du inte bor hemma och så vidare.” Ju 
mer professionell du blir i ditt ledarskap eller 
ditt arrangörskap desto högre förväntningar 
får du på dig. Det romantiska skimret finns 
där i början. Men kraven ökar snabbt. Krav på 
närvaro från de andra, krav på kvalité och på 
tempo. Då är det viktigt att du prioriterar och 
gör det du är bäst på.

med de här tallrikarna men sedan visade det 
sig att knappt en femtedel av besökarna ens 
tog en av dessa tallrikar då det var tänkt. 
Senare på kvällen dock, då klockan var två och 
besökarna var på väg hem och var hungriga 
så tänkte de antagligen ”nu kan jag äta vad-

alla vilja ha dig, din hjälp eller dina resurser, 
hela tiden. Det har tagit mig jättelång tid 
att lära mig att skilja på engagemanget och 
det du klarar av att genomföra rent tids- och 
energimässigt. Om jag nu har lärt mig det 
än? Men ett första steg för mig var att ha två 

“Som engagerad arrangör är ett vanligt problem att 
klara av att skilja på sin egen tid, sitt eget intresse, 
sitt eget engagemang och det du får betalt för.”
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SVARA PÅ  
FRÅGORNA

Lästips om passion och stresshantering: 

Det lilla extra! : om drivkrafter i arbetslivet 
 - Ulrika Lundberg, Liber, 2011.
Brinntid 
 - Pernilla Alexandersson och Sanna Lilie, Bokförlaget Atlas, 2012. 

 » Varför ska du göra det du är bäst på?

 » Vad är faran med att alla gör det de är bäst på?

 » Vilka är fördelarna med att alla gör det de är bäst på?

 » Hur gör du om du vill göra det du är bäst på?

 » Hur ska ni förhålla er om media hör av sig om ert ar-
rangemang? Behöver ni olika strategier för om det är 
positiv eller negativ vinkel? 

 » Hur hanterar ni om någon i er arrangörsgupp arbetar 
alldeles för mycket?

 » Hur vet ni vad ni ska fokusera på och vad som är mindre 
viktigt i  ert arrangemang?

 » Vad skulle du själv ha för förväntningar på ditt arrange-
mang om du var besökare?

THORS TIPS FÖR ATT BALANSERA 
KRAVEN PÅ DIG SOM ARRANGÖR

 » Gör upp redan innan hur du ska agera  
om media reagerar eller hör av sig.  

 » Världen är större än vad du tror var  
beredd på kritik från oväntade läger.

 » Lägg ambitionen i nivå med besökarnas  
förväntningar. 

 » Förklara för alla, inklusive dig själv, hur  
lång din arbetsdag är och håll dig till det.

 » Skilj på ditt engagemang och din passion  
och det du klarar av att genomföra rent  
tids- och energimässigt.

tips!
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Utvärdering av studiecirkeln
1. Vad tycker vi om studiecirkeln i sin helhet? Vad var bra? Vad kan vi göra bättre? Hur kan vi göra det bättre? 

2. Vad tycker vi om cirkelledarens och deltagarnas prestation och resultat? Bra, bättre, hur? 

3. Vad tycker jag om min egen prestation och resultat? Bra, bättre, hur? 

4. Om jag visste det jag vet idag då vi planerade studiecirkeln hur skulle den ha blivit då? 
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1 LYCKA TILL!
Pernilla önskar lycka till4

Bli bäst med flit
Jag har alltid känt mig oerhört engagerad av 
just jämställdhetsfrågor. Det har jag också 
blivit bäst på, med flit. Idag är jag jämställ-
dhetsexpert och det har varit extra roligt att 
lyssna in allas åsikter om hur jämställdhet ska 
skapas i en arrangörshandbok som denna. 
Någon säger att jämställdhet handlar om att 
ha exakt lika många kvinnor som män repre-
senterade i boken. En annan menar på att det 
handlar om vad män och kvinnor talar om. En 
tredje påpekar att det handlar om volym och 
synlighet och en fjärde menar att det visar sig 
i vilket språk som används och hur de repre-
senterade illustreras och beskrivs. En femte 
menar att inget av det här har betydelse, det 
är oviktigt så länge verkligheten ser ut som det 

gör, den sjätte personen påpekar att det då är 
ännu viktigare att skapa alternativa bilder och 
förebilder för att förändra verkligheten till det 
bättre. En sjunde person lägger då till att kön 
inte ska spela någon roll, bara det blir en bra 
bok där jämställdhet finns med på ett självklart 
sätt. Jag vill själv också tillägga att om det är 
flest kvinnor eller män inom ett område, bör 
då inte fler av det överrepresenterade könet 
synas? Om det är flest kvinnor på en arbet-
splats, ska då styrelsen vara 50/50 eller ska det 
vara flest kvinnor? Vad säger jag som jämställ-
dhetsexpert om detta? Jo, ingen och alla har 
rätt. Det är det som gör det så spännande med 
jämställdhet. Vad tycker du själv?

Ambitionen är avgörande
I mitt arbete som jämställdhetskonsult är det 
precis så här klurigt och härligt utmanande 
varje dag. Vad jämställdhet är står beskrivet 
i närmsta ordbok, hur du sedan gör konkret i 
varje verklig situation - där finns det en massa 
föreslagna mallar att följa. Sedan kommer du 
ut på arbetsplatsen, i familjen eller i media, 
där det i realiteten inte är lätt att rekrytera, 
arbeta och göra det exakt så jämställt som 
vi har ambitionen att göra. Verkligheten 
ställer med andra ord till det med tillägget 
att verkligheten är det enda som i slutändan 
spelar någon roll. Därför är det viktigaste att 
vi har människor i samhället som verkligen 
är skickliga på just jämställdhet, att vi har 
människor som har högt satta ambitioner och 
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ett ärligt engagemang i jämställdhetsfrågan. 
Ambitionerna säger allt om våra målsättningar 
och är avgörande för att vi faktiskt ska nå dem. 
Har vi höga ambitioner om en bättre framtid 
så kommer vi ständigt att komma närmre ett 
verkligt jämlikt samhälle. Om vi inte följer de 
mallar som fokus för vårt engagemang ska 
passa in i, det är i slutändan inte avgörande. 
Bara vi tänker stort, börjar smått och agerar 
nu.

Tillsammans skapar vi framtiden
Finns det människor i samhället som älskar 
att arrangera och vill göra det på ett så bra 
sätt som bara är möjligt, lära sig mer om hur 
och varför och sedan göra det, arrangöra! Ja 
då kommer vi att få ett samhälle där arrange-
mang möjliggör möten mellan människor och 
där nytänkande, transparenta, tillgängliga och 
hållbara arrangemang skapas dagligen. Där 
verkligheten inte ställer till det för ett hållbart 
arrangemang utan snarare fungerar som en 
möjliggörare.  

Det är när vi flyttar våra gemensamma gränser 
för lägsta nivå för tillgänglighet, jämlikhet och 
ett hållbart samhälle som vi tar ett stort kliv 
närmre det folkbildningsmässiga arrangörska-
pet i dess allra bästa form. Vi visionerar och 
agerar och drar i och med detta verkligheten åt 
önskvärt håll med ren och skär viljestyrka. Du 
och jag är gränsförflyttare, tillsammans skapar 
vi framtiden, gemensamt skapar vi framtidens 
arrangemang. Varsågod att arrangöra!

Lycka till
/Pernilla Alexandersson

PS. Hör av dig och berätta hur det går, mina 
kontaktuppgifter hittar du på AddGender.se. 
Jag menar det.

 
Vad packar du i din arrrangörsväska? 
Det här är ingen bok som fungerar som en 
exakt mall för arrangemang och arrangörskap. 
På samma sätt som att mallar för jämställdhet 
aldrig är exakta de heller. Vad du vill packa 
i din arrangörsväska avgör du själv. Det här 
är istället en bok som ska ge dig och din 
arrangörsgrupp möjligheten att tänka till. 
Hur du och ni sedan genomför det hela i 
verkligheten kommer att göra hela skillnaden. 
Det är det som gör arrangemanget unik 
och arrangörskapet legendariskt. På vägen 
kommer du och gruppen att misslyckas och 
lyckas om vartannat. Se det som en naturlig 
del i arrangörskapet och våga be om hjälp, 
testa dig fram och lär dig och er av andra och 
varandra.

 

http://www.AddGender.se
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