
När?
När ni har en idé som ni vill utveckla tillsammans.

Vad?
Inga grejer behövs. Penna och papper om ni vill skriva på papper.

Hur?
Härunder finns det rader för er att fylla i. Det handlar om att utveckla er idé till en plan. För att göra 
detta kommer ni få svara på frågor om vad, varför, vem, när och var.

Varför?
För att ni vill hitta vad som är viktigt.
Och för att kunna säga varför det är intressant och spännande.

Från idé till plan



Skriv ned er idé. Den kan vara kort 
och behöver inte vara detaljerad, utan 
bara beskriva ert arrangemang.

1

Fundera över varför ni vill arrangera
evenemanget. Vad är meningen med
arrangemanget? Är det för att det är 
kul, viktigt, kreativt, för att visa att ni 
kan? Skriv ned här under vad ni 
kommer fram till.

2

Här skriver ni om er målgrupp, dvs. 
vem som ska komma på arrange-
manget. Vem riktar ni er till? En 
särskild åldersgrupp? Var bor de? Hur 
många ska komma? Är de tjejer eller 
killar eller båda?

3

Vad är det ni ska göra?

Varför vill ni arrangera?

Vem arrangerar ni för?



När tänker ni att evenemanget skulle 
hända? Hur länge kommer det pågå? 
Det är bra att tänka på att lägga det så 
långt fram i tiden att ni hinner planera. 
Det är även bra att kolla upp när den 
lokal ni vill ha är ledig.

4

Var ska ni ha evenemanget? Vilken 
typ av lokal behöver ni? På vilket plats? 
Vad behöver finnas i lokalen? Ska den 
vara stor eller liten? Skriv ner vilken 
lokal ni skulle vilja ha arrangemanget i.

5

När vill ni genomföra arrangemanget?

Var ska ni ha arrangemanget?

Ska det hända något mer? 
Ska arrangemanget vara en helhets-
upplevelse med flera aktiviteter? Ska ni 
ha övernattning? Ska ni sälja något? 
Ska ni ha underhållning? 
Bestäm vad ni vill ska ingå i arrange-
manget och vad som ska finnas.

6 Ska det hända något mer?
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