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TRINITY FORCE-  

LAZYDOG  
Utbildning för unga arrangörsrevolutionärer 

 

Lär dig konsten att förändra världen  
genom att arrangera! 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BAKGRUND OCH IDÈ 
På sociala medier sprids åsikter enkelt men ibland utan större eftertanke vare sig hos den 

som förmedlar åsikten eller den som läser den. Vi ser även att unga människor ofta 

saknar kunskapen kring hur man påverkar och framförallt saknar självförtroendet att de 

KAN påverka. Vi vill ändra på detta genom att ge ungdomar kraften att göra skillnad. 

Genom att stärka unga människor att göra sina röster hörda samtidigt som de får 

kunskaper kring hur de kan nå ut skapas en generator för engagemang. 

En direkt effekt av projektet blir även att unga skapar aktiviteter och arrangemang för 

andra unga. !
Genom en ledarutbildning ge unga verktyg och en plattform att skapa egna revolutioner på 

samt skapa en studiehandledning för andra att använda. 

Utifrån deltagarnas egna viktiga ämnen och budskap skapas aktiviteter och engagemang 

genom en publik verksamhet som sprider deras budskap och därigenom engagerar fler. 

Det kan till exempel handla om en fotoutställning, en bokcirkel, en konsert, en 

demonstration eller en blogg.  

!
 

!
!
!
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UPPLÄGG/ INNEHÅLL FÖR TRÄFFAR  

Vi vill ge en utbildning i projektledarskap, arrangörskunskap, alternativ marknadsföring och 

förebilds-verksamhet till ungdomar som vill påverka sitt samhälle men inte riktigt vet hur de 

ska gå till väga.  
Vi vill skapa en sorts revolutionsinkubator.  
I utbildningen ingår även ett nedslag i samhällsförändring i ett historiskt perspektiv 

eftersom vi ser att det ger en bra bas att ha i det egna arbetet samt kan inspirera och ge 

självförtroende att våga skapa egen förändring.  !
Deltagarna kommer ha 5 träffar samt en personlig uppföljning 

Utvärdering av passen sker efter varje träff. Innehållet i träffarna kan blandas utifrån de 

fem innehållsrubrikerna: !
1. Samhällsförändring i ett historiskt perspektiv 

Vi diskuterar kring tidiga revolutionärer, kända och mer okända namn, analyserar den 

arabiska våren och lär oss om the Butterfly Effect; teorin att en marginell påverkan i en del 

av ett system kan få stora och oförutsägbara effekter någon annanstans i systemet !
2. Arr & projektverkstad 

Deltagarna handleds i att fundera ut sina viktiga frågor och budskap och börjar forma 

idéerna kring sina publika arrangemang/ aktiviteter. !
3. Moment inom arrangörskap och projektledning 

Gruppen diskuterar kring gerillamarknadsföring, hur man söker stöd och hur bygger man 

en hållbar budget. Vi går igenom projektplanens olika delar. Trygghet och säkerhet vid 

publika evenemang, tillståndsfrågor och volontärarbete.  !
4. Arr & projektverkstad punk-style med inspiration från Hannerz forskning.  

Vid detta tillfälle fortsätter deltagarna med planerna kring sina egna arrangemang/ 

aktiviteter men med ett punkperspektiv genom Erik Hannerz forskning om subkulturer och 

Do It Yourself.  !
5. Ledarskap och förebildsverksamhet 

För att nå ut med sitt budskap behöver man renodla det och känna sig bekväm i att fronta 

det. Genom värderingsövningar, ledarskapsteorier och förebildsarbete får deltagarna 

träna på att framföra sina åsikter och möta andras. !
Ett antal veckor efter utbildningen (men innan genomförande av arr/aktivitet) håller vi 

uppföljningsträffar med samtliga deltagare, uppdelat på de arbetsgrupper som skapats för 

de publika arrangemangen/ aktiviteterna.  
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LEKTIONERNA- MOMENT & ÖVNINGAR  
Definitioner och diskussioner kring orden arrangemang- event- publikt- projekt 
Det är viktigt att alla förstår orden och hur man använder dem för att kunna ta till sig 

utbildningen. Ett exempel på definitioner finns i materialkapitlet! !
Samhällsförändring i ett historiskt perspektiv är ett sätt att inspirera deltagarna till att 

förändring faktiskt är möjlig även när det känns omöjligt. Vi använde oss av enkla A3-

affischer med några utvalda personer som på olika sätt stått upp för sin övertygelse.  
Vi valde att inte lägga någon värdering i själva aktionen utan fokuserade på att få till en god 

diskussion kring att samtliga exempel hade börjat som en tanke hos någon individ och 

sedan med hjälp av andra gett en effekt.  

Vi valde Emma Knyckare- Statementfestivalen, Looker room talk, 

Mohamed Bouaziz/ Arabiska våren, Tarana Burke & Alyssa Milano- Me Too samt Clowner 

mot nazister som exempel på samhällsförändrande rörelser.  

 
Butterfly Effect som filosofiskt fenomen kan belysa och engagera deltagarna till att även 

en till synes liten handling kan ge stora effekter även om man inte märker det direkt. 

Exempel; Säg något snällt till busschauffören på morgonen, hon blir glad och tar med sig 

en bra känsla. Hon ser i backspegeln att någon kommer springande mot busshållsplatsen 

och hon stannar några sekunder för länge för att den ska hinna med bussen. Att den 

personen hinner med bussen gör att hen hinner i tid till sitt barns uppträdande i skolan och 

ditt leende på morgonen gjorde att ett barn fick en bättre dag.  

 

Förebilder och ledarskap 
Använd värderingsövningar som exempelvis ”På linjen”, 

använd materialet i denna lazydog eller skriv egna 

påståenden!  
Egenskapsövning- be deltagarna skriva upp egenskaper på 

en whiteboard som deras förebilder/ viktiga personer har. 

Exempelvis ”lyssnar”, ”säger alltid hej/ ser mig”, ”är snäll”.  
Diskutera i storgrupp kring alla egenskaper och koppla det 

till deltagarnas egna ledarskap. 
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!
Vad vill du förändra? Diskussion kring problem/ fel i deltagarnas vardag, skolan, staden, 

landet, i världen.  
Deltagarna får ett papper med moln ritat på där de fick skriva ner ett problem i varje moln. 

Samtliga moln läses upp och hela gruppen får tillsammans komma på tydliga och konkreta 

meningar kring problemen.  
Vi vill få fram tydliga budskap av deltagarnas problem.  
Ex ”finns inget att göra”= Det behövs fler öppna mötesplatser för unga i staden! !
Under Projektverkstad-tiden ägnar vi oss åt problemformuleringarna och budskapen som 

kommit fram under Vad vill du förändra. Deltagarna väljer ut ett budskap som de känner är 

extra viktigt i deras hjärtan. Det kan göras individuellt eller i små grupper. Nu ska 

deltagarna arbeta fram hur de vill och kan förändra samhället utifrån sitt budskap. Hur kan 

man belysa problematiken? Hur når deltagarna ut? Vilka vill de nå/ vilka är målgruppen? 

Och vilken typ av arrangemang/ projekt vill de arrangera för att nå ut? 

 
Projektplan och projektbeskrivning  
Exempelmallar finns i materialkapitlet. Gå igenom både projektplanens och 

projektbeskrivningens rubriker. Deltagarna får sedan påbörja arbetet med att skapa sina 

egna projektbeskrivningar kring sitt budskap och sitt val av projekt.  !
Projektledning & arrangörsskap fokuserar på deltagarna som ledare för sitt 

förändringsarbete. När behövs tillstånd från polisen för att arrangera? Hur håller man ett 

publikt event tryggt och säkert? Hur marknadsför man bäst? Vad är gerillamarknadsföring 

och är det ett bra sätt eller inte? Vilka vill vi samarbeta med och hur? Finns det befintliga 

arenor som deltagarnas projekt kan gästspela på? !
Nätverk och samarbete kan ofta ge en bredare publik, bättre marknadsföring och 

framförallt bättre siffror i budgeten. Det är smart på många sätt att använda sitt nätverk. 

Men hur ser nätverket ut? Låt deltagarna skriva upp ett antal budgetposter som kostar 

pengar (ex scen, marknadsföring, tröjtryck) och diskutera sedan vilka resurser ni kan hitta i 

ert gemensamma nätverk. Någon kanske känner någon som har en färgskrivare för 

affischer, vems syster känner någon i en förening som kan låna ut högtalare, utgå från det 

närmaste nätverket och utöka det. Ta kontakter, våga skaffa nya vänner. Och kom ihåg att 

diskutera vad man kan erbjuda i motprestation- hur är det bra för samarbetspartnern att 

stötta er? !!!!
!

!7PROJEKTREDOVISNING TRINITY FORCE 2018



EGNA ANTECKNINGAR 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!8PROJEKTREDOVISNING TRINITY FORCE 2018



PILOTPROJEKTEN 
Under 2018 har tre unga arrangemang planerats och genomförts med stöd av Trinity 

Force.  !
!
BUILD TOGHETER- Två tjejer arrangerade en streetbasketturnering med scen och 

grillad korv. Trots ösregn kom närmare 140 personer till eventet! Budskapet var att göra 

något positivt i ett utsatt bostadsområde och att lyfta tjejers idrottande. 
 !
AUGUSTIFEST- ett samarrangemang av ungdomar från Trinity Force/ Ung Kraft och 

NY-fiket/ Nyköpings kommun. En av de sista kvällarna på sommarlovet arrangerades en 

gratis kväll för unga där det bjöds på fika och flera uppträdanden av unga stjärnor.  
Budskapet handlade om att skapa möten mellan människor från olika grupper. !!
ZOMBIEÖVERLEVNAD för 9-12 åringar som tidigare arrangerats för äldre 

ungdomar av Ung Kraft men som nu görs om av våra unga arrangörer så det passar en 

yngre målgrupp. De har ansvarat för planering, marknadsföring, personal och innehåll.  
Budskapet är att om man vet att man klarar av en zombieapokalyps så klarar man vad 

som helst! !!
 

!!!
 !!!!

!
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MATERIALBANK TRINITY FORCE

DEFINITIONER !
Arrangemang: 
Något som man sätter i gång, planerar för och ordnar !
Evenemang: 
Stor händelse som drar publik !
Projekt: 
Ett större arbete som skall leda till ett bestämt mål !
Event: 
Evenemang som arrangeras i reklamsyfte !!
EXEMPEL PÅ VAD MAN KAN ARRANGERA: !
Konsert: 
Ett eller flera band/ musikartister uppträder !
Läger/ Kollo: 
Ledarledda och schemalagda dagar med övernattningar !
Lan: 
Människor som spelar (dator eller tvspel) tillsammans, vanligtvis under flera dygn. !
Utställning: 
Foto eller konst som ställs på en plats och som publiken kan komma och titta på !
Manifestation: 
Människor som samlas för att säga vad de tycker om sin sak, man står för något !
Demonstration: 
Människor som samlas för att demonstrera MOT vad någon annan tycker !
Turnering: 
Tävling med flera lag som möts !
Nätkampanj: 
Skapa exempelvis en hashtag, en hemsida, en grupp som arbetar online för något/ mot 
något !
Verksamhet: 
Något som sker under flera tillfällen, exempelvis läxhjälp, danskurs, nattvandring, starta en 
fritidsgård !!!
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MATERIALBANK TRINITY FORCE

PÅ LINJEN 
Ledarskap och arrangörsskap !!
Märk upp 1-6 på en linje på golvet 
Be deltagarna ställa sig på den siffra som bäst stämmer med vad dem tycker i 
påståendena.  
Var tydlig vid varje påstående vad siffrorna står för.   
När deltagarna ställt sig på sin siffra kan de prata ihop sig en kort stund (om någon står 
tydligt ensam på en siffra kan ledaren prata ihop sig med den) 
Sedan får de som vill förklara varför de valt den siffran.  
Det finns inga rätt och fel, man får byta siffra om man vill.  
Undvik långa diskussioner.  !!!
En ledare och en chef gör samma sak 
Chef är anställd/ ledare är vald! !
En ledare ska vara kompis med den hen leder  
Hur är man kompis, vad innebär det? !
En ledare får inte visa sig svag 
Hur visar man sig svag? !
Det är viktigt att vara en bra förebild när man leder andra 
Hur är man en bra förebild? !
Man kan ändra vad människor tycker om saker med en konsert eller en demonstration 
Backa Durmaz-manifestationen i Kungsträdgården !
Jag kan förändra världen 
Tänk både i stort och i smått, sprida leenden/ stoppa mobbning/ bli partiledare !
Det krävs pengar för att göra ett evenemang/ arrangemang 
Byteshandel, samarbeten kan ge mer värde !
Det är viktigt att gruppen bestämmer tillsammans 
Fördelar/ nackdelar, hur fungerar det i grupparbeten i skolan? !
Det ska vara kul att jobba 
Vad ger ideellt arbete i längden? Vad kan man bli glad av som inte är lön? !
Det händer lagom mycket för ungdomar i Nyköping 
Vad saknas, vad behövs det mer av, vad är det för mycket av? !
Arrangemang för unga blir bäst om det är ungdomar som gör det 
Vad gör vuxna för fel/ rätt? Vad kan vuxna hjälpa till med? 
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MATERIALBANK TRINITY FORCE

PROJEKTBESKRIVNING- MALL	

En projektbeskrivning ska klargöra syftet med projektet och hur ni ska 
gå tillväga.  
Det finns vissa centrala områden som bör vara med i en projektbeskrivning: 

SAMMANFATTNING  
Inledningsvis är det lämpligt att ha en sammanfattning av projektet.  
På några rader sammanfattas syftet, målen, metoden och målgruppen för projektet. Tanken med 
en inledande sammanfattning är att t.ex. en möjlig finansiär eller samarbetspartner ska få en 
överblick av vad projektet handlar om. En bra inledande sammanfattning skapar intresse hos 
läsaren. 

BAKGRUND OCH SYFTE  
Vilket syfte ligger bakom projektet? Under syftet ska ni berätta varför man väljer att starta 
projektet. Hur väcktes idén och varför? 

MÅL  
Vad är det ni vill uppnå? Det som kan sägas skiljer mål från syfte, är att målen bör vara mätbara. 
Vad är det som ska vara uppfyllt när projektet är slut? 

METOD  
Metoden ska klargöra hur ni kommer att gå tillväga för att uppnå sina mål med projektet. Det är 
bra om man är tydlig och förklarar vilka metoder man ska använda sig av. Det är metoden som 
anger den “praktiska göra-delen” i projektet. 

MÅLGRUPP  
Vem är det som är målgrupp för projektet? Kanske är det så att ni vill ha fler medlemmar från en 
viss åldersgrupp, eller personer som kommer från en viss geografisk plats. Kanske är det så att 
projektet syftar till att lyfta en fråga för politiker eller kommunala tjänstemän. Vem är det som ska 
vara mottagare av projektet? 

TIDSPLAN 
Ett projekt genomförs under en viss period. Det är till stora delar denna avgränsade tid som 
definierar ett projekt. Tidsplanen påverkas självklart av vad det är som ska genomföras. Vissa 
omfattande projekt som sträcker sig över flera år måste kanske delas in i mindre delar. 

ORGANISATION/ARBETSGRUPP  
Vilka är det som ska vara ansvariga för att projektet genomförs. Ofta är ett projekt ett samarbete 
mellan olika grupper eller organisationer. Vad förväntas de olika grupperna tillföra projektet? 

UTVÄRDERING  
Hur ska man utvärdera hur projektet löper? En del väljer att anlita någon som står utanför 
projektet, en så kallad extern utredare. Fördelen med detta är att hon eller han kan på ett mer 
objektivt sätt beskåda och utvärdera hur väl projektet uppfyller sitt syfte. I ett mindre projekt är det 
vanligt att utvärderingen sköts internt. Det är viktigt att dokumentera vad som händer under 
projekttidens gång, vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

BUDGET 
För att genomföra ett projekt krävs det ett visst ekonomiskt underlag. Vilka planerade inkomster 
och utgifter har projektet? Dela upp de olika delarna av projektet under olika poster där både 
inkomster och utgifter anges. 
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MATERIALBANK TRINITY FORCE

PROJEKTPLAN- MALL  
Se projektplanen som ett arbetsdokument, här beskriver ni i mer 
detalj vad som ska göras, hur det ska göras och när.  
Lägg in bokade föreläsningar, kontakt med artister, tillståndsfrågor och liknande.  
Det här dokumentet ska vara levande, alltså så ska det alltid finnas med och fyllas på/ 
ändras när ni planerar ert projekt! 

 
DATUM & PLATS 
Välj en plats som funkar, kostar rätt och som ni känner till.  
Välj ett datum som helst inte krockar med VM-finalen, Eid/ julafton eller dagen innan lön. 

MÅLGRUPP- VÄLJ DIN PUBLIK 
Vem vill du nå? 

SKAPA PROGRAM/ INNEHÅLL/ BOKNING  
Lägg ett preliminärt schema och arbeta med att beta av punkt för punkt tills allt är bokat. 

HUR FÖRMEDLAS BUDSKAPET? 
Hur syns er röda tråd? Var konsekventa och trovärdiga, arrangera inte något mot miljöförstöring 
med hjälp av miljöförstörande bilar... 

ANSVARSFÖRDELNING/ ORGANISATION/ LEDNING  
Tidsplan, vem gör vad, möte funktionärer, säkerhetsgenomgång, roller innan och under arret 

DOKUMENTATION UNDER TIDEN  
Kom ihåg att fota/ filma (med tillstånd)! 

MARKNADSFÖRING  
Lägg ner tid för att forma och ta fram marknadsföring för att nå ut 

SÄKERHET/ TRYGGHET  
Se till att ni har nödvändiga tillstånd från polisen, räddningstjänsten etc 
Se till att alla som arbetar har rätt info och kunskap om trygghet/ säkerhetsarbetet 

TEKNIK/ MATERIAL/ UTRUSTNING  
Ta alltid med gaffatejp! 

EKONOMI OCH BUDGET 
Följ upp budgeten hela tiden, var försiktig med kostnader och kom ihåg att samarbete alltid är bäst! 

UTVÄRDERING  
Tänk ut innan hur ni ska utvärdera för att kunna ha ”rätt ögon” under arret! 

!
!
!
!
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FÖRENINGEN UNG KRAFT  
INFO@UNGKRAFT.ORG 

WWW.UNGKRAFT.ORG
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