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FÖR VARJE BARN SOM BLIR SCOUT BLIR VÄRLDEN EN BÄTTRE PLATS!
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VÅR METOD 
FÖR ATT NÅ VISIONEN 

• Scoutmetoden – en unik metod för 
personlig och social utveckling. Vi har 

naturen som vårt klassrum och lär genom att
göra aktiviteter i den lilla gruppen, patrullen.

• Värdebaserat ledarskap – vårt mål är att 
utbilda Sveriges bästa ledare.

• Mångfald och inkludering 
–i Scouterna är alla 

välkomna.

KORT OM SCOUTERNA
• Scouterna är en av Sveriges största 

barn-och ungdomsorganisationer med över 
72 000 medlemmar.

• Vi ger barn barn och unga från alla delar av samhället 
möjligheten att uppleva äventyr tillsammans, växa som 

individer och förändra både samhället och världen. 
Vi utbildar också framtidens ledare.

• Vi är en demokratisk organisation med över 
1000 scoutkårer runt om i landet och över 

10 000 ideella ledare.

• Under 2019 växte Scouterna med 
5 världsförbättrare om dagen.

VÅR VISION 
• Unga som gör 
världen bättre.

VÅRA 
FOKUSOMRÅDEN 

2019 - 2025
• Scouterna utvecklas till förebilder. 

• Vi överträffar Scouternas 
förväntningar i varje möte. 

• Fler ska få uppleva 
scouting.



Varje dag, året om, träffas barn och unga på 
möten, hajker eller läger för att uppleva äventyr 
tillsammans. Hos Scouterna får de en trygg 
och meningsfull fritid där de kan växa som 
individer och göra skillnad varje dag. 

På över tusen orter i Sverige lär sig scout-
er att ta ansvar för sig själva och andra, att 
vara schyssta kompisar och att värna naturen. 
Kraften i att alla scouter – var och en och alla 
tillsammans – utvecklas och tar aktiv del i sam-
hället är ostoppbar. Den lilla handlingen ger 
ringar på vattnet som förflyttar berg. För varje 
barn som blir scout blir värden en bättre plats.

Tack vare engagemang, gåvor, investeringar 
och stöd kunde över 10 000 ideella scout-
ledare ge tusentals barn och unga, från alla 
delar av samhället, en meningsfull fritid under 
2019. Under året rekryterade Scouterna också 
rekordmånga nya vuxna, över 2000 personer, 
och vårt totala medlemsantal växte för sjätte 
året i rad. Nu har vi över 72 000 medlemmar i 
Sverige. Det bevisar att det vi gör är viktigt. 
En undersökning från Novus bland våra 
medlemmar visar att nästan alla – 98 procent 
– kan vara sig själva i Scouterna. Nästan lika 
många, 97 procent, känner sig trygga hos oss. 
Det är vi stolta över. 

Vi är också stolta över att ha vidareutbildat

 3596 scoutledare via webbkursen Trygga 
möten under 2019, och att minst 2136 scout-
ledare deltagit i andra utbildningar hos oss. 
Att ha Sveriges bästa ledare är nämligen något 
vi värderar högt. Det handlar om allt från 
att leda scoutverksamhet och göra den säker, 
till att anpassa verksamheten så att även barn 
och unga med ADHD och autism trivs och 
utvecklas. 

Så tack till alla er som på olika sätt bidrar 
till att ge barn och unga en meningsfull fritid 
hos Scouterna. Med er hjälp kan vi förändra
livet för tusentals barn och unga varje år. Till-
sammans ger vi Sverige ännu fler världs-
förbättrare!

4

 Scouterna har gjort det igen 
    – tillsammans med er!



genom att vi präglas av mångfald, både i 
vilka vi vänder oss till och är öppna för men 
också i att det finns en mångfald i sätten att 
bedriva scouting. Bland föräldrar är vi en av 
de mest eftertraktade fritidsaktiviteterna för 
deras barn.

MÅLOMRÅDE 4: FÖRUTSÄTTNINGAR
För att kunna skapa, utveckla och driva 
verksamhet som förflyttar scoutrörelsen mot 
visionen och de tre strategiområdena behöver
ett antal förutsättningar också finnas på 
plats. Förutsättningarna skapar en bas från 
vilken scoutkårer, distrikt och Scouterna 
nationellt kan utvecklas inom de tre strategi-
områdena. 

HÅLLBAR UTVECKLING OCH 
AGENDA 2030 
Scouternas vision är Unga som gör världen 
bättre. Det är därför självklart för oss att job-
ba med de globala målen för hållbar utveck-
ling som en del i FNs Agenda 2030, såväl på 
nationell som lokal nivå. Vår verksamhet har 
bäring på 8 av de 17 globala målen:
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 Det här vill Scouterna uppnå

Scouterna är en av Sveriges största barn- och 
ungdomsorganisationer med över 72 000 
medlemmar. Vi ger barn och unga från alla 
delar av samhället möjligheten att uppleva 
äventyr tillsammans, växa som individer 
och förändra både samhället och världen. Vi 
utbildar också framtidens ledare.

Vi är en ideell förening och verksam-
heten finansieras till största delen genom 
statsbidrag, medlems- och deltagaravgifter 
och ett stort ideellt engagemang. Men även 
gåvor och bidrag från privatpersoner, fonder, 
stiftelser och företag är nödvändiga för att 
vi ska kunna utveckla vår verksamhet, hålla 
nere medlemsavgiften och nå ännu fler barn 
och unga.

VÅR VISION – DET HÄR 
DRÖMMER VI OM
Unga som gör världen bättre.

VÅRT UPPDRAG – DET HÄR 
FINNS VI TILL FÖR
• Scouterna ger barn och unga från alla delar 

av samhället möjlighet att utvecklas till sin 
fulla potential, i en trygg miljö där alla får 
vara sig själva. 

• Vi gör det med friluftsliv och den övriga 
scoutmetoden som pedagogiskt grund och 
lever enligt de värderingar som uttrycks i 
scoutlag och soutlöfte. 

• Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och 
Sveriges bästa ledare.

• Vi förändrar världen till det bättre – både 
lokalt och globalt.

VÅRA STRATEGIOMRÅDEN OCH 
ÖVERGRIPANDE MÅL 

Scouternas vision är det vi drömmer om, 
vårt uppdrag är vårt syfte och varför vi finns 
till. För att nå visionen fokuseras arbetet 
under strategiperioden 2015-2025 på tre 
målområden som handlar om att utveck-
la personen, verksamheten och att nå fler 
människor samt ett fjärde som handlar om 
att skapa bra förutsättningar inom rörelsen. 

MÅLOMRÅDE 1: SCOUTERNA 
UTVECKLAS TILL FÖREBILDER
Scouterna förbättrar världen! Vi gör det 
genom att varje person som deltar i scout-
verksamhet blir redo för livet, utvecklas till 
sin fulla potential och blir en aktiv världsför-
bättrare. Kraften i att alla scouter – var och 
en för sig, och alla tillsammans – utvecklas 
och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är 
ostoppbar. Den lilla handlingen får ringar på 
vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare 
i stort och smått och vi är stolta över det!

MÅLOMRÅDE 2: VI ÖVERTRÄFFAR 
FÖRVÄNTNINGARNA I VARJE MÖTE
Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter 
emellan och mellan scouter och ledare! I alla 
våra möten upplever den enskilda scouten 
en verksamhet som är så bra att den inte kan 
tänka sig något roligare, mer spännande eller 
mer utvecklande. Scouten är delaktig i att 
skapa den verksamheten och stöttas av ledare 
som känner sig trygga.

MÅLOMRÅDE 3: FLER SKA FÅ 
UPPLEVA SCOUTING
Vi vet att scouting förändrar liv och vill 
därför att allt fler får chansen att uppleva 
världens bästa fritid – Scouting! Vi växer 
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Ingen fattigdom

Ingen hunger

Hälsa och välbefinnande

God utbildning för alla

Jämställdhet

Bekämpa klimatförändringarna 

Ekostystem och biologisk mångfald

Fredliga och inkluderande samhällen



Scouterna är riksorganisationen för scouting 
i Sverige och består av över 72 000 scouter i 
drygt 1 000 scoutkårer. Scoutkårerna finns 
i hela Sverige – från Gällivare i norr till 
Trelleborg i söder. Gemensamt för alla kårer 
är att vi ger barn och unga från alla delar av 
samhället chansen att uppleva äventyr till-
sammans och växa som individer. Alla kårer 
tillhör Scouterna, men några tillhör också en 
annan scoutorganisation. De jobbar oftast 
med en speciell profilfråga, till exempel nyk-
ter scoutverksamhet eller scoutverksamhet på 
religiös grund. 

I Scouterna finns även distrikt som sam-
ordnar kårer inom ett geografiskt område. 
Många kårer tillhör ett distrikt men inte alla. 
Distrikten kan till exempel arrangera olika 
aktiviteter och utbildningar för kårer. 

Scouternas högsta beslutande organ är 
Scouternas stämma som hålls vartannat år. 

Varje kår skickar ombud till stämman, som 
tar beslut om vad Scouterna ska göra. Stäm-
man utser Scouternas styrelse.

Scouterna har en kansliorganisation som 
jobbar åt styrelsen att verkställa det som 
stämman beslutar. Kansliet leds av general-
sekreteraren. Rikskansliet ligger i Stockholm 
och det finns sedan regionala kanslier runt 
om i landet. De anställda på kanslierna job-
bar tillsammans med ideellt aktiva scouter i 
olika arbetsgrupper. 

Andra organisationer än Scouterna kan 
utöva scouting om de har tecknat ett sam-
verkansavtal. Alla scoutkårer och scouter i de 
samverkande organisationerna är också med-
lemmar i Scouterna. I dagsläget är det fem 
organisationer som har samverkansavtal med 
Scouterna: KFUM Sverige, Frälsningsarmen, 

VÄRLDSSCOUTORGANISATIONER
Det finns två världsorganisationer där alla 
scouter är medlemmar: World Organisation 
of the Scout Movement (förkortas WOSM) 
och World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts (förkortas WAGGGS). Tillsam-
mans har de över 64 miljoner medlemmar 
över hela världen!

WORLD ORGANISATION OF THE 
SCOUT MOVEMENT 

WOSM bildades år 1920 vid den första 
internationella världskonferensen. WOSM 
består av 171 nationella scoutorganisationer 
som finns i 223 länder runt om i världen. 
Totalt har WOSM fler än 54 miljoner med-
lemmar och är med det en av världens 
största ungdomsorganisationer för barn och 

unga. WOSM:s syfte är att främja enighet 
och förståelse för scoutingens syfte och vär-
deringar samtidigt som de driver expansion 
och utveckling inom världsscoutrörelsen. 
Alla som identifierar sig som man eller annat 
i Scouternas medlemsregister är medlemmar 
i WOSM.

WORLD ASSOCIATION OF GIRL 
GUIDES AND GIRL SCOUTS 

WAGGGS bildades år 1926 och organiserar 
flickscouter världen över. WAGGGS har ca 
10 miljoner medlemmar från 150 länder 
runt om i världen. Organisationens syfte är: 
”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor
 att utvecklas till sin fulla potential som 
ansvarsfulla medborgare i världen”. Alla som
 identifierar sig som kvinna i Scouternas 
medlemsregister är medlemmar i WAGGGS.

 Scouternas organisatoriska 
sammanhang

Equmenia, Salt scout, och Nykterhetsrörel-
sens scoutförbund. Scouterna har också en 
folkhögskola som genomför ledarutbildning-

ar, såväl inom som utanför Scouterna. Effek-
trapporten omfattar endast de utbildningar 
som genomförs på uppdrag av Scouterna.
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 Så jobbar Scouterna för att uppnå 
våra mål

Det unika med scouting är Scoutmetoden och 
Scoutlagen som förenar scouter i hela värl-
den. Vad man gör i scouterna i olika länder 
kan skilja sig väldigt mycket åt, men så länge 
man har som mål att hjälpa barn och unga att 
utvecklas så är det scouting.

Som hjälp och stöd till alla scoutledare 
finns Scouternas program. Det innehåller 
konkreta tips och verktyg för att kunna pla-
nera och genomföra scoutverksamhet för barn 
och unga i olika åldrar. 

Under strategiperioden 2015-2025 har vi 
dessutom valt att fokusera på tre områden: 
Utveckla personen och verksamheten samt 
nå fler människor, för att vi ska nå vår 
vision. Ett fjärde fokusområde är att 
skapa förutsättningar så att Scouter-
na kan utvecklas inom de tre strategi-
områdena. 

Scouterna lovar äventyr, 
spänning, gemenskap och 
Sveriges bästa ledare. För 
att kunna leva upp till 
det behövs engagerade 
och kompetenta ideella 
krafter och motiverade 
medarbetare.

Tack vare gåvor och 
bidrag från privatpersoner, 
fonder och stiftelser samt 
olika företagssamarbeten 
kan vi göra scoutverksam-
heten tillgänglig för barn 
och unga från alla delar av 
samhället. 

 

SCOUTMETODEN 
– EN PEDAGOGISK HELHET
Scoutmetoden är unik. Det är en pedagogisk 
helhet som består av sju delar där allting hänger 
ihop. Alla delar har sina funktioner, men tar 
man bort en eller flera delar av metoden så 
fungerar den inte. Scoutmetoden är konstru-
erad så att det ska vara roligt att lära sig saker, 
och den påminner om hur barn och unga gör 
när de leker och lär sig saker på egen hand. 
Allting i Scouterna är åldersanpassat och blir 
mer utmanande för varje år. Scoutmetoden 
består av sju pusselbitar:

FRILUFTSLIV

LOKALT OCH GLOBALT 
SAMHÄLLSENGAGEMANG

LYSSNANDE
OCH STÖDJANDE
LEDARSKAP

PATRULLSYSTEMET
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Scoutlag och scoutlöfte 
Scouting i hela världen vilar på en gemensam 
värdegrund. Den är sammanfattad i scout-
lagen som i grunden handlar om att vara en 
schysst kompis och medmänniska samt att 
lära känna och vårda naturen. Det här är nå-
got som alla scouter försöker leva upp till. Vi 
arbetar aktivt med våra värderingar genom att 
hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Patrullsystemet 
Patrullsystemet är en viktig beståndsdel i all 
scoutverksamhet. I princip allt scouterna gör, 
under scoutmöten, på hajker och på läger, 
gör de i patruller. En patrull består av fem 
till åtta scouter, som är tillsammans i en och 
samma patrull under en längre tid. Det gör 
att alla hinner hitta sin roll i gruppen och 
kan känna trygghet och stöd i patrullen. En 
sådan patrull klarar tillsammans mer än vad 
medlemmarna hade klarat var för sig. I pa-
trullerna lär sig scouterna samarbeta, att leda 
sig själv och andra och visa hänsyn.

Learning by Doing
Att själv få prova, våga misslyckas och prova 
igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya 
saker. Genom att tänka igenom och diskutera 
vad vi tycker har gått bra eller inte bra och 
varför, utvecklas vår kreativa förmåga att lösa 
uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi har 
nytta av resten av livet. Dessutom är det roli-
gare att få göra saker själv än att bara titta på.  

Stödjande och lyssnande ledarskap
Genom möten och aktiviteter på Scouterna
 får var och en lära sig att leda sig själv och 
andra med stöd av vuxna. Vi har ett värde-

baserat ledarskap och jobbar för att vår verk-
samhet ska vara fri från mobbning, kränk-
ningar och övergrepp. 

Lokalt och globalt samhällsengagemang
Vi engagerar oss i och försöker påverka vad 
som händer i samhället, både i området där 
vi bor och ute i världen. Genom det lär vi oss 
kämpa för en bättre värld där alla människor 
är lika mycket värda och mår bra.

Friluftsliv
Vi försöker vara utomhus så mycket som 
möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upple-
velser och skapar utmaningar där patrullens 
samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att 
vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att 
ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Symboliskt ramverk
En viktig del i vår verksamhet är att skapa 
gemenskap, sammanhang och tillhörighet 
genom symboler, ceremonier och teman. Att 
få andningshål för tid till reflektion, lugn 
och eftertanke. Det kan till exempel vara att 
patrullen samlas runt en lägereld där var och 
en får berätta hur deras dag har varit. Det 
kan också vara att en patrull bestämmer sig 
för ett tema, för att binda ihop aktiviteterna 
under en termin eller ett läger.
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SCOUTERNAS PROGRAM – STÖD 
OCH TIPS TILL SCOUTLEDARE 
Scouternas program fungerar som en hand-
ledning för alla scoutledare. Här synliggörs 
de förmågor som utvecklas av att vara med 
i Scouterna, de kallas för målspår och dessa 
är: Ledarskap, Aktiv i gruppen, Relationer, 
Förståelse för omvärlden, Känsla för naturen, 
Aktiv i samhället, Existens, Egna värderingar, 
Självinsikt och självkänsla, Fysiska utma-
ningar, Ta hand om sin kropp, Problemlös-
ning, Kritiskt tänkande samt Fantasi och 
kreativt uttryck. För samtliga utvecklingsom-
råden finns det flera olika aktiviteter som är 
anpassade för barn och unga i olika åldrar.  

VÅRA STRATEGIOMRÅDEN – DET 
HÄR FOKUSERAR VI PÅ FRAM 
TILL 2025
På Demokratijamboree 2014 (Scouternas 
stämma) antog stämman en gemensam 
strategi för 2015-2025. Över 6 000 scouter 
involverades och var delaktiga i processen 
att ta fram strategin. Resultatet är en strategi 
med tre olika fokusområden samt ett fjärde 
som handlar om att skapa förutsättningar 
så att Scouterna kan utvecklas inom de tre 
strategiområdena. 

Nedan presenteras samliga områden tillsam-
mans med en beskrivning av hur vi arbetar 
för att nå målen. 

MÅLOMRÅDE 1: SCOUTERNA UT-
VECKLAS TILL FÖREBILDER
Scouterna förbättrar världen! Vi gör det 
genom att varje person som deltar i scout-
verksamhet blir redo för livet, utvecklas till 
sin fulla potential och blir en aktiv världsför-
bättrare. Kraften i att alla scouter – var och 
en för sig, och alla tillsammans – utvecklas 
och tar aktiv del i samhällsutvecklingen är 
ostoppbar. Den lilla handlingen får ringar på 
vattnet som förflyttar berg. Vi är föregångare 
i stort och smått och vi är stolta över det! 

VI NÅR MÅLET GENOM ATT:
Vi har ett modigt och lyssnande ledar-
skap 
Vi använder och utvecklar ett inkluderan-
de ledarskap som främjar gemenskap och 
respekt mellan barn, unga och vuxna. När vi 
möts är det högt i tak och vi pratar om vik-
ten av att bemöta varandra på ett lyssnande 
och stödjande sätt – en scout bemöter andra 
som man själv vill bli bemött. 

Vi bygger en välkomnande och stolt 
gemenskap
I Scouterna bygger vi en stolt gemenskap 
och en välkomnande positiv kultur utifrån 
våra gemensamma värderingar. Våra utbild-
ningar, vårt program och vår kommunika-
tion bidrar till att medlemmarna är stolta 
över vår rörelse och att de som ännu inte är 
medlemmar ser en välkomnande meningsfull 
fritidsverksamhet som har en tydlig roll i 
dagens samhälle..

Vi gör det enkelt och roligt att påverka
I Scouterna är det enkelt och roligt att påverka.
En demokratisk struktur är en självklar del 
i hur vi arbetar med programplaneringen 
inom avdelningen och kåren. 

Vi lyfter scouter som förebilder
Vi lyfter fram scouter som förebilder, ambas-
sadörer och mentorer. Dessa förebilder syns 
både inom vår egen rörelse och i samhället i 
stort där våra medlemmar väljer att påverka 
det som de själva brinner för.  

Vi skapar världsförbättrare
Genom att utveckla våra medlemmar för att 
nå sin fulla potential bidrar vi till en bättre 
värld både lokalt och globalt – vi skapar 
världsförbättrare! Många scouter tar plats 
i samhället och engagerar sig även utanför 
scoutrörelsen för att göra världen bättre. 

Vi har ett brinnande samhällsengagemang 
som gör skillnad både lokalt och globalt .

Vårt program gör det enkelt att skapa in-
spirerande scoutmöten för att barn och unga 
ska uppleva hur de kan bidra och förbättra 
sin omgivning.
 
MÅLOMRÅDE 2: VI ÖVERTRÄFFAR 
SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I 
VARJE MÖTE 
Grunden i scoutrörelsen är mötet scouter 
emellan och mellan scouter och ledare! I alla 
våra möten upplever den enskilda scouten 
en verksamhet som är så bra att den inte kan 
tänka sig något roligare, mer spännande eller 
mer utvecklande. Scouten är delaktig i att 
skapa den verksamheten och stöttas av ledare 
som känner sig trygga och förberedda.

VI NÅR MÅLET GENOM ATT:
Vi använder vårt program i allt vi gör 
Läger och arrangemang som görs lokalt, 
regionalt och nationellt använder Scouternas 
program. Kedjan varför-hur-vad är tydlig i 
både planering och verksamhet. Med hjälp 
av fokusgrupper och undersökningar anpas-
sas läger och arrangemang så att de lockar 
fler, både scouter och de som ännu inte är 
medlemmar. Internationella upplevelser når 
fler genom ökade utbyten. Tillsammans gör 
detta att scouten får fler tillfällen till upple-
velser utöver det vanliga

Vi utvecklar Scouternas program 
kontinuerligt
Vi utvecklar vårt program för att på bästa 
sätt möta behoven hos dagens och morgon-
dagens barn och unga. Programmet sprids 
och används allt mer och alla kårer arbetar 
aktivt för att utveckla sin scoutverksamhet 
i linje med Scouternas program. Äventyret, 
det lite oväntade, det nervkittlande och det 
som leder till personlig utveckling eftersträ-
vas i allt vi gör.

Vi fokuserar på ledarskap
Patrullsystemet används på ett genomtänkt 

sätt och i allt större utsträckning och barn 
och unga får aktivt börja öva på ledarskap 
tidigt. För de vuxna i verksamheten är det 
stödjande ledarskapet en självklarhet och 
scouterna lyfts fram och tar stor plats i 
planeringen. Vi tränar medvetet på att leda 
scoutverksamhet, både unga och vuxna leder 
och leds

Vi skapar utbildning för alla ledare
Vi fokuserar på ledarna så att de kan skapa
den bästa verksamheten för scouterna. 
Vuxna i rörelsen erbjuds ett attraktivt och 
väl genomtänkt utbildningsutbud genom 
Ledarskapsön vilket leder till att alla ledare 
är utbildade. Scoutledarutbildningarna 
utvecklas kontinuerligt genom Scouternas 
folkhögskola. Ledarutvecklare på kår- och 
distriktsnivå stödjer ledarna i sin personliga 
utveckling. Mallar och koncept för person-
liga utvecklingsplaner gör arbetet enkelt och 
effektivt. Externt upplevs scoututbildningarna 
som gedigna och meriterande.

Vi lär av varandra och sprider goda 
exempel
Vi delar med oss av goda exempel, aktiviteter 
och metoder till varandra lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. Vi skapar mötesplatser
där scouter, ledare och kårer kan utbyta idéer 
och erfarenheter. Aktivitetsbanken gör det 
enkelt att använda det andra utvecklat och 
dela med sig av sina bästa programtips. Inter-
nationellt drar vi nytta av den utveckling som 
sker i den globala scoutrörelsen och visar 
upp det som svensk scouting erbjuder. 

Vi ligger i framkant och utvecklas i 
takt med tiden
Nationellt bedrivs en aktiv omvärldsbevak-
ning vilken ligger till grund för vårt ut-
vecklingsarbete. Det arrangeras regelbundet 
tankesmedjor om aktuella ämnen och Scout-
erna har en aktiv ideologiutveckling. Insikter 
om trender och samhällsförändringar sprids 



på ett lättillgängligt sätt till den lokala verk-
samheten. Vi utvecklar vårt sätt att ta tillvara, 
anpassa och sprida material och utveckling 
från våra världsscoutrörelser.

MÅLOMRÅDE 3: FLER SKA FÅ 
UPPLEVA SCOUTING
Vi vet att scouting förändrar liv och vill därför 
att allt fler får chansen att uppleva världens 
bästa fritid – scouting! Vi växer genom att vi 
präglas av mångfald, både i vilka vi vänder oss 
till och är öppna för men också i att det finns 
en mångfald i sätten att bedriva scouting. 
Bland föräldrar är vi en av de mest eftertraktade 
fritidsaktiviteterna för deras barn.

VI NÅR MÅLET GENOM ATT:
Vi har tydliga målsättningar för tillväxt
Alla delar av organisationen har ett tydligt 
rekryteringsfokus samt målsättningar för sin 
tillväxt. Varje scout och varje kår tar ett aktivt 
ansvar för att attrahera nya medlemmar – 
scouter och ledare. Scoutdistrikt och kanslier 
stödjer scoutkårerna i det på bästa sätt. Sär-
skilda satsningar, på alla nivåer, görs för att 
nå nya målgrupper och täcka ”vita fläckar” på 
scoutkartan.

Vi välkomnar alla
En uppmuntrande och inkluderande attityd 
präglar rörelsen vilket gör att alla känner sig 
hemma i Scouterna. Med ett normkritiskt 
perspektiv synar vi vår egen verksamhet för att 
säkerställa att alla som delar våra värderingar 
ska uppleva verksamheten som både attraktiv 
och välkomnande.

Vi gör scouting i olika former 
Scouting bedrivs på allt fler sätt. Fler organi-
sationer intresserar sig för att bedriva scouting 
och vi utvecklar tydliga koncept eller ”paket” 
för scouting. Det är enkelt att bli medlem. I 
scoutkåren arrangeras prova på-aktiviteter, fa-
miljescouting, äventyrsläger, kollon och annan 

verksamhet som öppnar nya vägar in i Scout-
erna för människor i alla åldersgrupper

Vi behåller våra medlemmar
Fler scouter stannar kvar länge som medlemmar. 
Genom att skapa broar mellan åldersgrupper-
na slutar färre i övergången till en ny avdel-
ning vilket lokalt stöds genom prova på-möten 
och faddrar för de som är nya. Scouternas 
program gör att det finns en stegring i verk-
samheten som fortsätter att utmana scouter ju 
äldre de blir. 

Vi är en del av den världsomfattande 
scoutrörelsen
Med hjälp av våra världsorganisationer, World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts 
och World Organization of the Scout Mo-
vement, skapar vi en medvetenhet om vad 
Scouterna betyder i världen. Det gör att fler 
scouter är stolta över att vara scout vilket leder 
till att färre slutar. Genom ökad kännedom 
om Scouterna, särskilt i gruppen under 15 år, 
lockas fler att prova på vår verksamhet.

MÅLOMRÅDE 4: FÖRUTSÄTTNINGAR
För att kunna skapa, utveckla och driva 
verksamhet som förflyttar scoutrörelsen mot 
visionen och de tre strategiområdena behöver 
ett antal förutsättningar också finnas på plats. 
Förutsättningarna skapar en bas från vilken 
scoutkårer, distrikt och Scouterna nationellt 
kan utvecklas inom de tre strategiområdena. 
Förutsättningarna finns därför med som en 
del av strategin. 

För att göra arbetet mer konkret förtydligas 
hur vi arbetar med våra strategiska områden 
i Scouternas verksamhetsplan och årsplaner, 
liksom i lokala strategier och planer för scout-
kårer och distrikt. Det gör att varje del av vår 
rörelse behöver arbeta med strategiområdena 
i sin verksamhet för att vi tillsammans ska nå 
målen.
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VI NÅR MÅLET GENOM ATT:
Vi fortsätter arbetet med att utveckla 
vår organisation
Det blir enklare att starta och driva en scout-
kår eller scoutverksamhet. Samtidigt fortsät-
ter vi arbetet för ett Scouterna med många 
inriktningar, vi tar gemensamma initiativ 
och arbetar närmare samverkansorganisa-
tionerna. Varje del av organisationen har en 
tydlig roll och mandat.

Vi utvecklar vår ekonomi 
Stabila intäkter ger grund för långsiktighet och 
förutsägbarhet i den löpande verksamheten 

medan ett utvecklat insamlingsarbete möjlig-
gör utvecklingssatsningar inom alla de strate-
giska områdena. Vi räknar på och tydliggör 
de ideella insatserna och är smarta i hur vi 
använder det ideella engagemanget. På alla 
nivåer arbetas det aktivt för att öka intäkterna 
till verksamheten så att den kan fortsätta vara 
ekonomiskt tillgänglig för alla.

Vi får ett mervärde av våra anläggningar 
Scouterna äger ett väl avvägt antal anläggning-
ar med genomtänkta syften. Anläggningarna 
bär sina egna kostnader för drift och underhåll 
och ger ett tydligt mervärde åt scoutrörelsen. 
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 Kapacitet och kunnande för att 
uppnå våra mål

Scouterna ger över 72 000 barn och unga 
från alla delar av samhället chansen att upp-
leva äventyr tillsammans, växa som individer 
och göra samhället och världen bättre. Detta 
hade inte varit möjligt utan alla anställda, 
givare, partners och framförallt ideella som 
engagerar sig i att skapa Sveriges bästa barn- 
och ungdomsrörelse.

INTERNA RESURSER
Scouterna hade under verksamhetsåret 
2019 i genomsnitt 58 anställda varav 67 % 
kvinnor och 33 % män. Alla anställda har 
personliga mål som sätts vid början av året. 
De anställda jobbar tillsammans med ideellt 
aktiva scouter i olika arbetsgrupper. 

Under 2014 räknades det ut att vi inom 
Scouterna lägger 3,5 miljoner ideella arbets-
timmar per år! Med andra ord står ideella för 
den absolut största delen av arbetet. Det kan 
vara allt från att vara scoutledare, funktionär 
på något läger till att ingå i en ideell arbets-
grupp. De ideella finns överallt i organi-
sationen och är vår grundpelare. Styrelsen 
för Scouterna arbetar också helt ideellt och 
består av personer som är scouter och som 
har för organisationen värdefulla kunskaper 
och insikter.

SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA
Scouternas folkhögskola tillhör scoutrörelsen 
och är scoutrörelsens centrum för ledarskap 
och pedagogik. Här ges människor makt, 
mod och verktyg så att de kan utveckla både 
sig själva och vårt samhälle. Scouternas folk-
högskolas löfte till alla är: Vi utbildar för en 
bättre värld!

Till folkhögskolan välkomnas alla som vill 
utvecklas. Både scoutledaren som vill vara en 
bättre förebild och ge sin kår en mer inspi-
rerande upplevelse. Chefen som vill lära sig 
mer om normkritiskt ledarskap för att bygga 
en stark företagskultur. Individen som inte 
hittade sin plats i den traditionella gymna-
sieskolan men vill vidare i livet. Alla som vill 
mer. Den här effektrapporten omfattar dock 
endast de utbildningar som genomförs på 
uppdrag av Scouterna.

Scouternas folkhögskolas utbildnings-
plattform för scoutledare, Ledarskapsön, 
erbjuder 18 olika ledarskapsutbildningar. 
På Ledarskapsön väljer scoutledaren själv 
sin stig och sina utbildningar, utifrån sina 
behov och intressen. Men alla kliver i land 
på samma ställe på ön; Bryggan, där vi går 
Trygga möten. Genom Trygga möten, som 
är den enda obligatoriska utbildningen för 
scoutledare, får scoutledarna kunskap och 
verktyg för att göra scouter och scouting 
ännu tryggare. Här övas scoutledare i att se, 
förebygga och samtala om sådant som kan 
kännas svårt eller otryggt. Därefter finns 
många olika kurser att gå för att utvecklas 
till en ännu bättre och tryggare scoutledare. 
Den kurs som går allra flest gånger, över hela 
landet är Leda scouting. Här får scoutledaren 
kunskap om Scouternas vision, värderingar
 och mål, om vad som gör scouting till 
scouting. Här fördjupas också kunskaperna 
kring hur vi skapar verksamhet genom bland 
annat scoutmetoden, samt hur vi använder 
oss av det lyssnande och stödjande ledarskapet 
inom Scouterna. 

UNGA TALESPERSONER
Som barn- och ungdomsrörelse vill vi ha 
barnens kunnande och egna berättelser i vår 
kommunikation och genom scouternas egna 
berättelser förmedlas hur vi gör och inte att vi 
gör. I programmet Unga talespersoner (UTP) 
ger vi unga intresserade möjlighet att lära 
sig att vara kommunikatörer redan från 13 
års ålder. UTP är ett program där ungdomar 
mellan 13 och 25 år ges möjlighet att bygga 
kunskap, få verktyg och träning i kommu-
nikation samt agera talesperson i media. 

Syftet med Scouternas UTP är att ta tillvara 
på scouters kunskap och lära upp ungdomar 
som aktivt vill och kan representera Scouter-
na – dels för att visa vad scouting är i dag och 
dels för att få fler barn och unga att vilja testa 
scouting i framtiden. Genom att jobba med 
UTP ökar vi vår relevans som barn- och ung-
domsorganisation samt ökar vår trovärdighet 
i att förmedla äventyr och kompisar. De unga 
talespersonerna förmedlar en ärlig, tydlig och 
positiv bild av Scouterna. 
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TRYGGA MÖTEN
Övergrepp och kränkningar förekommer 
överallt i samhället. Man kan därför anta att 
det även sker i den egna verksamheten. För 
att nå framgång behövs en öppenhet kring 
de problem som kan finnas inom föreningen 
och att skapa förutsättningar för att barn 
och unga ska våga prata om övergrepp och 
kränkningar. Trygga möten syftar till att ska-
pa en trygg miljö, fri från kränkningar och 
övergrepp, där alla barn och unga får vara sig 

själva och utvecklas i sin egen takt. Att arbeta 
med Trygga möten innebär att föreningar, 
kårer och organisationer på allvar vågar prata 
om kränkningar och övergrepp i den egna 
verksamheten samt agerar när något händer. 
Att inget sopas under mattan är avgörande 
för att skapa trygghet. 

Trygga möten startades av Scouterna 2005.
I det förbyggande arbetet ingår bland annat 
en webbkurs, som uppdaterades 2019, där 
kursdeltagarna bland annat får kunskap om 
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barns rättigheter, kränkningar och psykisk 
ohälsa samt verktyg för hur de kan agera när 
något händer. Trygga möten erbjuder också 
råd och stöd till ledare när något inträffat eller 
om de är oroliga för ett barn, liksom för-
djupande workshops. 

Sedan 2013 är Trygga mötens webbkurs 
obligatorisk för alla scoutledare över 15 år och 
sedan dess har flera tusen personer genomgått 
kursen. En effekt av detta arbete är lärdomen 
om hur viktigt det är att skapa en gemensam
utgångspunkt och förståelse för hur vi skapar
en trygg miljö tillsammans och beter oss 
mot varandra utifrån barns rättigheter och 
vuxnas ansvar. En viktig del i det arbetet är 
att involvera barn och unga genom olika 
material så som våra aktivitetspaket för olika 
åldrar och materialet Tryggare tillsammans. 
De uppmärksammar barn och ungdomar på 
deras rättigheter, hur de själva kan bidra till en 
schysstare och tryggare miljö och vara en del i 
att motverka kränkningar. De ger också barn 
och unga möjlighet att prata om och reflektera 
över de här frågorna.

SCOUTERNAS INTEGRATIONS-
ARBETE
Scouterna är en plats för alla barn och unga 
– oavsett om man har bott i Sverige i hela 
sitt liv eller ej. I vårt integrationsarbete visar 
vi omvärlden att Scouterna går från ord till 
handling och har barnens perspektiv i cen-
trum. Många nysvenskar har varit scouter i 
sina tidigare hemländer och scouthalsduken 
blir en symbol för kontaktsökning. Genom 
vårt integrationsarbete berikar vi den ordi-
narie verksamhet som bedrivs och erbjuder 
en trygg fritid till fler. Vi vill stärka barn och 
unga, och låta ännu fler ta plats i vår organi-
sation och i föreningslivet. Det är i den lokala 
verksamheten vi levererar trygg fritid för barn 
och unga. Våra kårer är fyllda av eldsjälar 
som med ideella krafter bygger grunden i 

vår organisation. I kraft av våra värderingar, 
scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden är 
integrationsarbetet en naturlig del av vad vår 
organisation redan gör. Samtidigt får Scouterna 
in nya erfarenheter, perspektiv och idéer som 
utvecklar vår verksamhet.

Så här arbetar Scouterna med 
integration:
• Metodutvecklar och tar fram stöd till med-

lemmar och scoutkårer – skapar aktivitets-
paket, terminsprogram och annat stöd för 
den lokala verksamheten.

• Gör scouting på olika sätt – erbjuder olika 
former av scouting så att fler känner sig väl-
komna i vår organisation.

• Pratar om och reflekterar kring fördo-
mar och normer – genom dialogträffar, 
workshops och metodutveckling. 

• Jobbar med värdegrund och värderingar – 
som scoutlag och scoutlöfte.

Vi tillgängliggör scouting för fler:
• För att fler barn och unga ska uppleva 

scouting.
• Genom rekrytering vill vi låta fler uppleva 

gemenskap, spänning och utveckling till-
sammans. 

• Barn och unga stärks och tar plats i Scouterna 
och i föreningslivet.

• Nya erfarenheter, perspektiv och idéer stärker 
och utvecklar vår verksamhet.

• Vi skapar möten mellan unga och vuxna 
som annars inte skett.
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LEDARSKAP
Vi skapar framtidens ledare och det startar 
redan i åttaårsåldern. I Scouterna får unga 
tidigt prova och utveckla sitt värdebaserade 
ledarskap. Det gör barnen medvetna om sina 
värderingar, medvetna om hur de beter sig 
men också medvetna om personerna om-
kring dem. Det sker i verksamheten där man 
i en trygg miljö får testa, lyckas och miss-
lyckas och prova igen. Vi reflekterar tillsam-

mans kring vad som gick bra och vad som 
gick mindre bra. 

Den formella scoutledarutbildningen 
genomförs av Scouternas Folkhögskola, på 
uppdrag av Scouterna. Redan från tolv års 
ålder finns det en patrulledarutbildning och 
därefter finns en mängd olika scoutledarut-
bildningar. Några av dem genomförs tillsam-
mans med personer utanför scoutrörelsen.

19



EXTERNA OCH FINANSIELLA 
RESURSER 
Scouternas intäkter under 2019 var 109 843 
103 kronor. Verksamheten finansieras främst 
via medlemsavgifter och statsbidrag. Scout-
ernas stämma beslutar om medlemsavgiften. 
För 2019 var den 180 kr per medlem och 
termin. Insamlade medel från privatpersoner, 
fonder, stiftelser och företag är också viktiga 
resurser för Scouterna.  

VERKSAMHETSINTÄKTER 2019
Medlemsavgifter: 10 919 638 kr
Gåvor: 10 022 040 kr
Bidrag: 30 768 420 kr
Verksamhetsintäkter netto (här 
ingår t ex World Scout Jamboree och 
scoutshopen): 57 931 467 kr
Övriga intäkter: 201 538 kr
 
SUMMA INTÄKTER: 109 843 103 KR

Verksamhetskostnader 2019
Verksamhetens kostnader under 2019 var 
109 158 103 kronor och överskottet blev 
alltså 685 000 kronor

NÄTVERK
Scouterna verkar i hela Sverige och är genom 
våra kårer en del av det lokala civilsamhäl-
let vilket är en viktig resurs för att kunna 
verka i frågor som rör barn och unga idag. 
Scouterna har många samarbeten och deltar i 
nätverk och koalitioner tillsammans med an-
dra organisationer för att kunna komplettera 
varandra och bli starkare tillsammans. 

Scouterna sitter bland annat i 
följande styrelser:
• Världsnaturfondens förtroenderåd
• Folke Bernadottes minnesfond
• Konung Carl XIV Gustafs insamlings-

stiftelse Ungt Ledarskap
• Stiftelsen Sveriges Nationaldag
• Stiftelsen Scouternas folkhögskola

Scouterna är bland annat medlem i 
följande nätverk:
• LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 
• Svenska FN-förbundet
• Forum Civ (tidigare Forum Syd)
• Ung, fred och säkerhet (nätverket bildades 

2019 och grundar sig på en resolution från 
FNs säkerhetsråd)
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 Metoder för uppföljning, utvärdering 
och kontroll
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Scouterna kontrollerar kontinuerligt att alla 
medel används effektivt och att vår verksam-
het bidrar till att skapa en trygg och menings-
full fritid för barn och unga där de kan uveck-
las till världsförbättrare. Vi är medlemmar i 
Giva Sverige och har 90-konto. Under 2019
användes 92 % av de insamlade medlen
till verksamhet för barn och unga, endast 8
% användes till nödvändig administration,
kvalitetskontroll och insamlingsarbete. 

Scouternas vison är unga som gör världen 
bättre och det jobbar vi ständigt med genom 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 
2019-2020 bygger på de fyra fokusområdena 
i enlighet med strategin för Scouterna 2015-
2025. Den visar hur vi 2019 fortsätter resan 
mot målen i strategin. Till varje område finns 
ett antal mätbara huvudmål och delmål med 
indikatorer till, dessa täcker in hela verksam-
heten så vi kan följa upp allt vi gör. 

Fyra gånger om året följer vi upp verksam-
hetsplanen och sätter en tydlig prognos kring 
varje mål och delmål.

Mätinstrument kan t ex vara: Kårenkäten
(skickas till alla kårer en gång om året), läsar- 
undersökning, Google Analytics, ekonomisk 
uppföljning, deltagarutvärdering, Novus-
undersökningar, medarbetarundersökning, 
deltagarantal och Scoutnet (Scouternas med-
lemsregister).

Till exempel kan det se ut så här:
HUVUDMÅL: Scouterna utvecklas till förebilder.

DELMÅL: Barn och unga känner sig välkomna 
precis som de är.
Indikatorer (mäts på tvåårsperioden 
2019-2020):

• Andelen barn och unga som trivs och känner 
att de kan vara sig själva i vår verksamhet (mål 
minst lika många som förra året, dvs 97 %) 
• Andel scoutkårer som arbetar aktivt för 
ökad mångfald och tillgänglighet i verksam-
heten (mål minst 100 kårer)

MÄTSÄTT: Medlemsundersökning i samarbete 
med Novus samt Kårenkäten 2019/2020 som 
går ut till samtliga kårer. 

För att jobba med systematiskt lärande och 
förbättringsarbete har vi utvecklat en Pro-
jektmodell där våra projekt och verksamhet 
prövas med jämna mellanrum. För att alltid 
bli bättre har vi ett utvärderingssystem där 
vi efter varje arrangemang ber deltagarna att 
fylla i en utvärdering. Svaren tar vi sedan i be-
aktande inför nästa arrangemang och försöker 
förbättra de punkter där deltagarna önskar 
utveckling. 

Utöver detta mäter Scouterna resultat och 
framgång på lite fler sätt beroende på verk-
samhetsområde. 

NÅGRA EXEMPEL ÄR:
• Sociala media mäts genom Facebooks stati-

stik och webb via Google Analytics. 
• Vår medlemstidning Scout mäter vi med 
läsarundersökningar. 

• Våra nyhetsbrev utvärderar vi genom 
Mailchimps analysverktyg.

• Vårt medlemsantal rapporteras 1 gång om 
året och mäts mot föregående år på en 
generell nivå men vi analyserar även kön, 
ålder och geografi.

• Vårt varumärke mäts vart annat år gällande 
bl a kännedom och association.



Hos Scouterna arbetar de ideella varje dag i 
veckan, alla veckor om året. Det betyder att 
det händer enormt mycket i vår verksamhet 
och effekterna av det är stora. Scouternas 
verksamhetsplan är tvåårig och de mål vi 
mäter mäts på två år, i nuvarande fall 2019-
2020. Det innebär att vi ibland måste redovisa 
resultat för båda åren tillsammans. 

Här följer ett axplock av allt vi åstadkom-
mit under 2019 kopplat till respektive fokus-
område.

MÅLOMRÅDE 1: SCOUTER 
UTVECKLAS TILL FÖREBILDER
Huvudmålen för det här området i verksam-
hetsplanen för 2019-2020 är: 
• Barn och unga känner sig välkomna precis 

som de är. Indikatorer: Andelen barn och 
unga som trivs och känner att de kan vara 
sig själva i vår verksamhet (mål minst lika 
många som förra året, dvs 97 %). Antal 
scoutkårer som arbetar aktivt för ökad 
mångald och tillgänglighet i verksamheten 
(mål minst 100). 

• Scouterna är en relevant, aktiv och synlig 
aktör i samhället. Indikatorer: Andel perso-
ner i det svenska samhället som upplever att 
scoutrörelsen är modern eller samtida (mål 
30 %). Antal personer i svenska samhället 
som har nåtts av scoutings budskap (mål 
10 000 000). Antal scoutkårer som anser att 
kåren gör ett postitivt avtryck i lokalsamhället 
utöver den ordinarie verksamheten (mål 400). 

För att nå huvudmålen finns en rad under-
liggande delmål och aktiviteter. Här är några 
exempel på hur vi jobbat under 2019 för att 
utveckla scouter till förebilder.

BARN OCH UNGA KÄNNER SIG 
VÄLKOMNA PRECIS SOM DE ÄR
I en undersökning som genomfördes i sam-
arbete med Novus vid årsskiftet 2019/2020 
framgår det att så gott som alla barn och unga 
i Scouterna, eller 98 procent, upplever att de 
kan vara sig själva i Scouterna. Nästan lika 
många, 97 procent, säger att de känner sig 
trygga. 

Scouternas arbete för att ”barn och unga 
känner sig välkomna precis som de är” har 
alltså gett resultat. Det är sannolikt många 
delar av Scouternas verksamhet som bidrar till 
det goda betyget. Alltifrån själva scoutmeto-
den till välutbildade och professionella led-
are. Även de specifika utbildningarna Trygga 
möten, Free Being Me och Anpassat ledarskap 
bidrar.

VI ÖPPNAR UPP RÖRELSEN 
FÖR FLER
Scouterna jobbar sedan flera år med mångfald, 
inkludering och tillgänglighet. Vi vill skapa 
mötesplatser, gemenskap och engagemang 
för barn och unga över hela Sverige och från 
alla samhällsklasser, och vi har olika verktyg 
och metoder för det: Vi är normkritiska som 
utgångspunkt. Vi arbetar med kompetens-
utveckling bland nationella arbetsgrupper, 
scoutkårer och anställda. 

Kårenkäten 2019/2020 visar att ca 53 %, 
eller drygt 500 av scoutkårerna arbetade aktivt 
med integration och inkludering under 2019. 
Målet var att minst 100 kårer skulle göra det. 
Här är några exempel på aktiviteter som kan 
ha bidragit till det goda resultatet:
• Verksamhetsutvecklarna har överfört kun-
skap om inkludering till 65 procent av 
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 Det här har Scouterna åstadkommit 
under 2019

kårerna och 1 700 scoutledare har utbildats 
i inkludering och mångfald.

• Material och kurser om mer tillgängligt fri-
luftsliv har tagits fram och har nått över 
23 000 personer. 

• Kursen Trygga möten och information om 
Scouternas stödfond har översatts till nya 
språk. 

• Under höstlovet hölls ett prova på-tillfälle i 
Slottsskogen i Göteborg som lockade 500 
nyfikna barn. 

• Över 800 scoutledare har utbildats i An-
passat ledarskap under åren 2017 – 2019. 
En utbildning som syftar till att ge ledare 
kunskap och verktyg att bättre möta barn 
och unga med ADHD eller autism. 

SCOUTERNA KÄNDA SOM ORGA-
NISATION MEN UPPFATTAS INTE 
SOM MODERNA OCH SAMTIDA 
En varumärkesundersökning som genomfördes 
i samarbete med Novus under 2019 visar att 
81 procent av svenskarna vet vilka Scouterna 
är (99,5 % 2018) och att sex av tio svenskar 
tycker att vi är en viktig barn- och ungdoms- 
organisation. Men bara 19 procent upplever 
att Scouterna är samtida och 14 procent att 
vi är moderna. Samtliga siffror är lägre än 
för 2018. En förklaring till de lägre siffror-
na är att Scouterna inte gjorde lika många 
kommunikationsinsatser under 2019 i syfte 
att förmedla allt det positiva Scouterna gör. 
Att öka kännedomen om Scouterna och hur 
vi arbetar för att utveckla barn och unga till 
världsförbättrare är ett viktigt förbättringsom-
råde som har påbörjats 2019 och som kom-
mer att fortsätta under 2020. Som exempel 
kan nämnas att både varumärkes- och kom-

munikationsplattformen ska uppdateras och 
att vi ska jobba än mer medvetet och aktivt 
med PR. 

SYNLIGHET I MEDIA
Som en av Sveriges största barn- och ung-
domsorganisationer händer det fantastiska 
saker varje dag året runt i scoutkårer från 
norr till söder, vilket även uppmärksammas 
i media på olika sätt. Den största andelen 
artiklar står alla lokala scoutkårer för, som 
med ett enormt driv berättar om äventyr och 
kompisar i Sveriges lokaltidningar. Mediabe-
vakningen för 2019 visar att Scouterna haft 
många omnämnanden i tidningar, tv, radio 
och sociala medier. Vi har dock inte haft möj-
lighet att räkna antalet omnämnanden och 
analysera resultatet under 2019. Ett arbete 
har påbörjats under året i syfte att både öka 
synligheten i media och bli bättre på att mäta 
och analysera resultatet, det arbetet fortsätter 
under 2020.

VI SYNS OCH DELTAR I DEBATTEN
Ett sätt att vara en relevant och aktiv aktör i 
samhället är att berätta vad vi tycker i frågor 
som rör barns och ungas rättigheter och att 
debattera i frågor där till exempel politiska 
beslut rör oss som organisation. Scouterna var 
inte så aktiva i debatten 2019 men har på-
börjat ett arbete hur vi kan bli än mer aktiva i 
samhällsdebatten framöver.

SCOUTER GÖR ETT POSITIVT 
AVTRYCK I SAMHÄLLET
Överallt i Sverige försöker Scouternas med-
lemmar ge ett positivt avtryck i det lokala 
och globala samhället. För att stötta kårerna 
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UNGA TALESPERSONER – 
SCOUTERNAS ANSIKTE UTÅT
Som barn- och ungdomsrörelse vill vi ha bar-
nens och ungdomarnas kunnande och egna 
berättelser i vår kommunikation och genom 
scouternas egna berättelser förmedlas hur vi 
gör och inte att vi gör. Under 2019 deltog de 
unga talespersonerna i olika aktiviteter. De 
rapporterade bland annat från Världsscout-
jamboreen i Nordamerka, skrev artkiklar till 
tidningen Scout samt höll en workshop om 
kommunikation på Scoutforum.

DEMOKRATISKOLA

Projektet “Världsförbättrararna” är en demo- 
kratiskola för scouter mellan 8 och 10 år. 
Syftet är att låta barn ta den plats de har rätt 
till i samhällsdebatten och lära sig om sina 
mänskliga och demokratiska rätigheter. Som 
att våga stå upp för sig själv och andra, och 
att komma på hur man vill vara som männ-
iska. I projektet ingår att scouterna ska göra 
ett påverkansprojekt där de bor. Projektet 
genomförs under 2018-2019 med stöd av 
Postkodlotteriet.

TRYGGA MÖTEN
Trygga möten har i 15 år varit Scouternas 
metod för att strukturerat förebygga mobb-

ning, kränkningar och övergrepp. Sedan 
2013 är det en obligatorisk utbildning för 
alla ledare i Scouterna. Under 2019 har en 
ny webbkurs för Trygga möten tagits fram 
och lanserats, vilket gör utbildningen mer 
lättillgänglig. Under året har nästan 3 600 
scoutledare genomfört den nya webbkursen.

ANPASSAT LEDARSKAP
Under 2017-2019 har projektet “Rätten till 
Friluftsliv” genomförts tillsammans med Fri-
luftsfrämjandet. Syftet med projektet var att 
utveckla och genomföra utbildningar inom 
anpassat ledarskap för ledare i båda organisa-
tionerna. En målsättning var att 500 ledare 
skulle ha gått utbildningen Anpassat ledar-
skap t o m år 2019. Målet överträffades med 
råge då 800 ledare har gått utbildningen. 
Genom att skapa större medvetenhet och 
kunskap om skillnader i funktionalitet ökar 
respekten för olikheter och möjligheten för 
barn och unga att känna sig välkomna och 
vara precis som de är. I en undersökning som 
genomfördes i samarbete med Novus 2019 
framgår att så gott som alla barn och unga 
i Scouterna, eller 98 %, upplever att de kan 
vara sig själva i Scouterna. 

Något som vi är mycket stolta över. Projektet 
har finansieras av Postkodlotteriet.

i detta arbete har det tagits fram texter och 
övningar som kårerna kan använda till pro-
grammen inom lokalt och globalt samhälls-
engagemang. Nyckelorden är engagemang 
och påverkan, att få scouter att ta ställning 
och att jobba med samhällsfrågor. Vi kan 
göra små aktiva val i vardagen i rätt riktning 
för att sikta mot precis det som scoutings 
grundare Robert Baden-Powell sa en gång: 
”Försök att lämna den här världen lite bättre 
än du fann den”. 
Målet för 2019 var att 400 scoutkårer skulle 
genomföra aktiviteter och synas inom frågor 
som är viktiga för samhället lokalt, som till 
exempel inkludering samt barns trygghet och 
rättigheter. Kårenkäten 2019/2020 visar att 
187 scoutkårer gjorde ett positivt avtryck i 
lokalsamhället utöver sin ordinarie verksam-
het som till exempel: 

Arrangerat valborgsfiranden och loppisar, 
engagerat sig i Pride, samlat pantflaskor och 
-burkar till förmån för vattenprojekt i Afrika, 
genomfört sommaraktiviteter som är öppna 
även för icke-medlemmar, haft soppkök, 
städat parker och genomfört aktiviteter på 
äldreboenden. 

HÄR ÄR NÅGRA YTTERLIGARE EXEMPEL 
PÅ SCOUTERNAS SAMHÄLLSENGAGE-
MANG UNDER ÅRET:

15-åriga scouten Ella Scurani från kåren Finn
 i Lund skolstrejkade för klimatet hösten 
2019. 

Två svenska scouter åkte till Schweiz för att 
lära sig mer om FN:s globala mål och världs-
scoutorganisationen WAGGGS nya ledar-
skapsmodell: Unlock Leadership for Change. 

Drygt 2000 svenska scouter deltog i Världs-
scoutjamboreen i Nordamerika, där de hade 
möjligheten att både öka sina kunskaper om 
andra kulturer och påverka utifrån våra goda 
värderingar. Foto?

• 220 000 kronor samlades in till Musikhjälpen.

Foto: O
ur C

halet
Foto: Patrik H

edljung
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KROPPSLIGT SJÄLVFÖRTROENDE
Programmen Free Being Me och Action on 
Body Confidence grundar sig på material 
och studier som WAGGGS, World Asso-
ciation of Girl Guides and Girl Scouts, har 
utvecklat. Syftet med Free Being Me är att 
stärka det kroppsliga självförtroendet och 
självkänslan hos barn och ungdomar och ge 
en motbild till det som många matas med i 
media. Programmet bygger på en femstegsra-
ket: först fyra en och en halvtimmes-möten 
och sedan ett personligt projekt som av-
slutning. Man börjar med att se problemet 
i samhället, bygger på med kunskap och 
inspiration, och avslutar med att inspirera 
andra. Programmet finns i två varianter 
anpassade till åldrarna 7–10 år och 11–14 
år. Under 2019 har 350 scouter genomfört 
programmet Free Being Me och 109 scout-
er har genomfört programmet Action on 
Body Confidence. I en undersökning som 
genomfördes i samarbete med Novus 2019 
framgår det att så gott som alla barn och 
unga i Scouterna, eller 98 %, upplever att de 
kan vara sig själva i Scouterna. Något vi är 
mycket stolta över.

INTERNATIONELLA MÖTES-
PLATSER
Scouterna är en globalt växande rörelse med 
över 65 miljoner scouter runt om i världen. 
Vi tycker det är viktigt att barn och unga i 
verksamheten känner att de är en del av ett 
större globalt sammanhang och därmed får 
ta del av internationella mötesplatser. Under 
2019 har scouter från Sverige besökt olika 
läger och andra scoutarrangemang runt om i 
världen för att träffa nya vänner och lära sig 
om andra kulturer. Här några exempel:

• Nästan 2 000 svenska scouter deltog i 
Världsscoutjamboreen i Nordamerika, ett 
internationellt jätteläger med ca 50 000 

deltagare från hela världen. Många deltagare 
vittnar om att få saker är så livsomvälvande 
som att åka på en världsscoutjamboree. 

Temat för jamboreen var Unlock a new 
world och handlade om hur man tillsam-
mans hittar nycklarna till en mer hållbar 
värld. Alla deltagare utbildades i hållbarhet 
inom ramen för Agenda 2030, och hållbar-
hetstanken fanns med i planeringen för resan 
i form av färdmedel, mat, val av profilpaket 
med mera.
• 17 scouter deltog i världsorganisationerna 
WOSM och WAGGGS Europakonferenser 
i Kroatien. Ett event som samlade över 600 
scouter från 51 länder. 

• 26 scouter åkte till Amsterdam på höstlovet 
inom ramen för scoutarrangemanget Upplev. 
Där mötte de bland annat holländska scout-
er, studerade tillverkning av jongleringsbollar 
och besökte Anne Franks museum. Grupp-
bild finns. Fotobyline: Erik Ardelius
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MÅLOMRÅDE 2: VI ÖVERTRÄFFAR 
SCOUTERNAS FÖRVÄNTNINGAR I 
VARJE MÖTE
Huvudmålen för det här området i verksam-
hetsplanen för 2019-2020 är: 
• Fler använder Scouternas program i allt 

de gör. Indikatorer: Antal scoutkårer som 
använder Scouternas program (mål 600). 
Antal scouter som får upplevelser utöver 
det vanliga genom Scouternas arrange-
mang (mål 1300 deltagare på World Scout 
Jamboree 2019, 500 deltagare på EuroJam 
2020 och 400 scouter på Scouternas övriga 
arrangemang 2019 och 2020).

• Fler scoutledare upplever att det är enkelt 
att vara ledare och att våra utbildningar 
ger verktyg för en bättre verksamhet. In-
dikatorer: Andel av nya engagerade vuxna 
som känner sig välkomnade och väl intro-
ducerade (mål 80 %). Andel kursdeltagare 
som anser att scoutledarutbildningarna ger 
verktyg för en bättre verksamhet (mål 80 %).

För att nå huvudmålen finns en rad under-
liggande delmål och aktiviteter. Här är några 
exempel på hur vi jobbat under 2019 för att 
överträffa scouternas förväntningar i varje 
möte.

SCOUTERNAS PROGRAM 
ANVÄNDS MER
För att hjälpa scoutkåren att bedriva en bra 
och rolig scoutverksamhet som barn och 
unga lockas av har Scouterna utvecklat ett 
programstöd utifrån Scouternas program. 
Allt vi gör tillsammans med scouterna är 
program. Att laga sin egen mat på lägret lik-
väl som att vara med på scoutkårens årsmöte 
bidrar till scoutens utveckling och är en del 
av programmet. Det som är speciellt med 
scoutprogrammet är att det inte bara består 
av vad vi gör (våra aktiviteter), utan också 
varför vi gör det (våra mål och syften) och 
hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). 

Genom att tänka igenom varför och hur vi 
genomför en aktivitet i Scouterna ser vi till 
att scouterna utmanas på sin nivå och efter 
sina förutsättningar. Det kan t ex handla om 
på vilket sätt scouterna delas in i patruller, 
varför en hajk är upplagd som den är eller 
vilka symboler vi använder.

Kårenkäten 2019/2020 visar att drygt 
åtta av tio kårer använde Scouternas program 
2019 (målet var sex av tio). Jämfört med 
2018 har andelen programanvändare mins-
kat något. Men – de som använder program-
met gör det nu i stället i högre utsträckning. 
Andelen scouter som är delaktiga i pro-
gramplaneringen har också ökat från drygt 
sex av tio 2018 till närmare åtta av tio 2019.

UPPLEVELSER UTÖVER DET 
VANLIGA
Varje år erbjuder Scouterna på nationell 
nivå unika och häftiga äventyr som kallas 
för Scouternas arrangemang. Det är särskilt 
utsedda ledare som skapar äventyr inom och 
utanför Sveriges gränser i syfte att deltagarna
ska träffa andra scouter, hitta äventyr utanför 
den egna scoutkåren och växa som individer.
Arrangemangen utgår ifrån Scouternas pro-
gram och scoutmetoden. Det här året ord-
nades något färre äventyr än vanligt eftersom 
världsscoutjamboreen samtidigt gick av sta-
peln i USA, vilket drog ideella krafter. Under 
2019 genomfördes arrangemangen: Explorer 
Belt, Familjeveckorna på Mullfjället, Blå 
Hajken Jägarna, Blå Hajken Forsfararna
och Upplev 2019. På världsscoutjamboreen 
deltog 2000 scouter, och på övriga arrange-
mang 157 scouter.

Foto: Patrik H
edljung

Foto: Erik Ardelius



LEDARSKAPSÖNS UTBILDNINGAR 
POPULÄRA
Inom Scouterna värderar vi ledarskap högt. 
I Scouternas strategi 2015-2025 uttrycker vi 
att vi ska ha ”Sveriges bästa ledare”. Ett sätt 
att få Sveriges bästa ledare är att utbilda dem 
och det gör vi genom Scouternas folkhögskola 
och utbildningsplattformen, Ledarskapsön. 

På Ledarskapsön möts scouter för att lära 
sig mer, utmana sig själva och utvecklas som 
ledare. Under 2019 hade Ledarskapsön 18 
stycken olika ledarskapsutbldningar, både 
regionala, nationella och webbaserade kurser.  
Utbildningarna både kvalitetssäkrar scout-
kårernas verksamhet och hjälper ledare att 
överträffa scouternas förväntningar. 

Under 2019 hölls totalt 102 kursomgång-
ar (ca 70 kurser 2018) från Ledarskapsöns 
utbud. Totalt deltog 2136 scouter & scout-
ledare (ca 1900 personer 2018), vilket är en 
ökning jämfört med 2018. De kurser som 
flest scoutledare har gått under 2019 är Leda 
Scouting och Leda avdelning. Leda scouting 
hölls vid 45 tillfällen med totalt 651 deltaga-
re. Leda avdelning hölls vid 10 tillfällen med 
totalt 453 deltagare.

För att mäta hur väl ledarskapsutbild-
ningarna på Ledarskapsön ger kursdeltagarna 
de verktyg och den kunskap som kurserna 

avser, utvärderas samtliga kurser. Bland annat 
frågas om hur väl ett antal påståenden stäm-
mer överens med deltagarens upplevelse. 

För påståendet ”Jag känner mig stärkt i 
min roll som ledare” gav kursdeltagarna på 
Leda scouting medelvärdet 3,4 (skala 1-4 där 
4 är max). För påståendet ”Jag tycker kur-
sen var relevant utifrån mina uppdrag” gavs 
medelvärdet 3,7 (skala 1-4 där 4 är max). 

På frågan om kursdeltagarna skulle 
rekommendera sina scoutledarekollegor att 
gå kursen Leda scouting, svarade  97,1% Ja, 
att de skulle göra det.

INTRODUKTION NYA LEDARE
Scouterna behöver få in fler engagerade 
vuxna i rörelsen, både för att minska köerna 
av barn och unga som vill börja i Scouterma 
och för att kunna starta upp scouting på 
platser där vi inte finns idag. För att de nya 
engagerade vuxna ska känna sig välkomna 
är det viktigt att de får en bra introduktion. 
Kårenkäten 2019/2020 visar att det finns en 
utvecklingspotential för att introducera och 
få nya ledare att känna sig välkomna. Här 
några siffror i urval:

• 38 % av all kårer har en plan för att in-
troducera nya ledare.

• 30 % uppger att nya ledare under sitt 
första år som ledare går en utbildning på 

Ledarskapsön. 
• 35 % av alla kårer uppger att 100 % av 
de nya vuxna som engagera sig i kåren kän-

ner sig välkomna och introducerade.

Scouternas mål är att ha Sveriges bästa ledare. 
För att nå ett så högt uppsatt mål behöver 
vi höja dessa siffror. Under året påbörjades 
därför bl a ett arbete med att ta fram en 
introduktionsguide som ska vara ett stöd för 
den som vill introducera nya ledare. Guiden 
kommer att vara digital och lanseras 2021.
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HÅLLBAR UTVECKLING OCH 
AGENDA 2030
Så gott som allt vi gör kan kopplas till de 
globala målen för hållbar utveckling, alltifrån 
program och arrangemang till utbildningar 
och kommunikation. 
Här är några exempel på hur vi arbetar för 
en hållbar utveckling:

• De globala målen ingår i checklistan när
  kårerna ska planera sina scoutmöten. 

• Under 2019 har det lagts ett särskilt fokus 
på delmål 4.7 om att utbilda för hållbar 
utveckling och globalt medborgarskap på 
olika sätt i Scouternas verksamhet. 

Till exempel har alla drygt 1500 unga 
deltagare i den svenska kontingenten till 
världscoutjamboreen i Nordamerika lärt sig 
mer om de globala målen och hur de själva 
kan påverka beslutsfattare. Men också hur 
deras egna handlingar kan bidra till en 
hållbar värld. 

• Genom vårt samskolekoncept, med alla 
kön i samma grupp och oftast också ledare 
av olika kön, skapar vi en normalitet för 
en jämställd rollfördelning i vårt samhälle. 
Alla kan våga prata i gruppen, alla kan lära 
sig att leda andra och vi pysslar, bygger, 
leker, åker utomlands, gå kurser, utbildar 
andra eller sitter i styrelsen utan att det 
spelar någon roll vilken könstillhörighet en 
person har. Den normaliteten hos Scout-
erna önskar vi ger ringar på vattnet i det 
övriga samhället. 

• Såväl scoutmetoden som utbildningarna 
Trygga Möten och Anpassat ledarskap samt 
aktivitetspaketen ”Free Being Me” och 
”Action on Body Confidence” bidrar till 
att stärka välbefinnandet och den psykiska 
hälsan hos våra barn och unga. Tack vare 
den stärkta självkänslan kan de sedan lyfta 
andra utanför Scouterna.

• På Scoutforum 2019 har 25 scoutledare 
från hela landet utbildats att använda de 
globala målen i sin dagliga verksamhet 
på lokal nivå och på så sätt nå ännu fler 
scouter. 

• Under 2019 deltog Scouterna dessutom 
i en rad föreläsningar, utbildningar och 
forum om hållbarhet och Agenda 2030. 

Några av dessa var: 

Klimatforum 2019 i Naturvårdsverkets 
regi, Klimatfestivalen vid Stockhoms 
universitet med den senaste klimatforsk-
ningen och World Non-Formel Education 
Forum som gick av stapeln i Rio de Janeiro 
i december. Scouternas unga talesperso-
ner deltog också i Svenska FN-förbundets 
seminarium ”2040 i sikte – hur når vi de 
globala målen” som hölls inför FN-dagen i 
oktober. 
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MÅLOMRÅDE 3: FLER SKA FÅ 
UPPLEVA SCOUTING
Huvudmålen för det här området i verksam-
hetsplanen för 2019-2020 är: 

• Scouterna ska växa med minst 3,5 procent 
årligen med målet att bli 100 000 med-
lemmar 2025:
Indikatorer: Tillväxt per år (mål 3,5 %). 
Andel medlemmar som slutar (mål max 20 
%). Andel av kårerna som har en rekry-
teringsplan och rekryterar aktivt varje år 
(mål 50 %).

• Vi bjuder in och välkomnar fler till vår 
verksamhet för att göra scouting tillgäng-
ligt för fler. 
Indikatorer: Antal scoutkårer som tagit del 
av/inspirerats av/provat ett nytt sätt att be-
driva scouting för kåren (mål 30 scoutkårer). 
Antal av kårerna/distrikten/regionerna som 
bjuder in barn som inte är scouter ännu 
till sin verksamhet på läger/övernattning/
dagsutfärd eller andra arrangemang (mål 
50 scoutkårer). 

För att nå huvudmålen finns en rad under-
liggande delmål och aktiviteter. Här är några 
exempel på hur vi jobbat under 2019 för att 
fler ska få uppleva scouting.

SCOUTERNA ÖKADE MEDLEMS-
ANTALET FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD
Vi vet att scouting förändrar liv och vill 
därför att allt fler får chansen att uppleva 
världens bästa fritid – scouting! Vi växer ge-
nom att vi präglas av mångfald, både i vilka 
vi vänder oss till och är öppna för men också 
genom att det finns en mångfald i sätten att 
bedriva scouting. 

Under 2019 ökade Scouterna med totalt 1 
815 nya världsförbättrare (d.v.s. nya medlem-
mar). Det är en ökning med 2,5 procent, vilket 
vi är mycket stolta över. Det startades också 
upp några nya scoutkårer, bl a en i Bjursås. 

Läs mer om hur det gick till i artikeln ”Från 0 
till 47 på rekordtid” som du hittar i bilagan.

Vi nådde tyvärr inte målet om 3,5 procents 
ökning. Av Kårenkäten 2019/2020 framgår 
att ungefär 60 % av kårerna rekryterade 
aktivt under 2019. Enkäten visar också 
att den viktigaste orsaken till att man inte 
rekryterar är att man har brist på ledare och 
funktionärer och därmed inte har möjlighet 
att öppna upp verksamheten för fler scouter. 
Att få fler vuxna att engagera sig i Scouterna 
är en av Scouternas viktigaste framtidsfrågor 
för att nå målet att bli 100 000 medlemmar 
år 2025.
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REKRYTERINGSKAMPANJ
Varje höst är Scouternas utvecklingskon-
sulenter ute på kårer och skolor för att 
informera barn, unga och föräldrar om 
Scouterna. Under 2019 genomförde rekryte-
ringskonsulenterna totalt 149 rekryterings-
insatser. Utöver det bjöd många kårer själva 
aktivt in barn, unga och vuxna att börja med 
scouting. Kampanjen ledde till många nya 
scouter och dessutom så många som 2000 
nya vuxna ledare.

SCOUTING PÅ NYA SÄTT
Många scoutkårer är kreativa och påhittiga 
och visar att scouting kan bedrivas på olika 
sätt. Kårenkäten 2019/2020 visar att nästan 
30 procent av de kårer som svarade på en-
käten har testat nya sätt att bedriva scouting 
på, vilket motsvarar 83 kårer (det är emellertid 
sannolikt fler eftersom inte alla svarade på 
enkäten). Det handlar bl a om att man har 
skapat ett mentorprogram för att få nya led-
are att bättre komma in i kåren, infört prova 
på-scouting på fritids och förskola, genom-
fört kårläger med sagotema (läs mer om lägret 
i artikeln ”Sagotema gav lägerveckan energi” i 
bilagan), 

genomfört scoutkalas med mera. Hela 19 
scoutkårer av de som svarade på enkäten 
har också börjat bedriva Familjescouting för 
första gången under året. 

FAMILJESCOUTING VÄXER
Nästan en fjärdedel, eller 23 %, av de scout-
kårer som svarat på Kårenkäten 2019/2020 
bedriver Familjescouting idag. Det är en 
uppåtgående trend som vi hoppas håller i 
sig, då det är ett sätt att öppna upp scout-
verksamheten för en helt ny målgrupp: barn 
under åtta år som tillsammans med en en 
eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt 
får möta scouting. 

Under 2019 har materialet för de yngsta 
scouterna översatts både till arabiska och 
engelska. Dessutom har det lagts till fler 
sagor om björnarna Parum och Magna, 
familjescoutings maskotar. 

MÅNGA VILLE UT I NATUREN
När Scouterna och skogsföretaget Sveaskog 
bjöd på äventyr vid Vätterns strand dök 
många nyfikna upp. Omkring 60 personer 
kom till ekoparken Omberg för att bland 
annat prova på att göra upp eld, poppa 
popcorn och tälja. Syftet var att personer 
som inte upplevt svensk natur så mycket 
skulle få lära sig mer om skog och scouting. 

När Benjamin, då nio år, ville ha en 
ny aktivitet började hans mamma 
Evelina Bergkvist Blohm fundera. 
Önskemålet var varierade aktiviteter, 
gärna utomhus och gärna i skogen. 

Och inga tävlingar. Efter lite tankeverksamhet 
föll valet på Scouterna i Rättvik, som av en slump 
hade informationsmöte för nya medlemmar redan 
nästa vecka. Benjamin och hans pappa åkte dit – 
och fastnade direkt. Och när kåren en bit in på 
terminen sökte nya ledare, nappade Evelina. Om 
man ändå är på plats kan man lika gärna rycka in, 
resonerade hon.

– Jag är utbildad lärare och går igång på pe-
dagogiken. Och jag skjutsade ändå Benjamin till 
Rättvik, då kunde jag lika gärna bidra när jag 
var där, säger Evelina Bergkvist Blohm och 
fortsätter: 

– Jag åkte på ledarutbildningen och 
blev helt såld. Jag kände att allt det som 
Scouterna står för kan jag skriva under på 
till hundra procent!

HÖSTTERMINEN PASSERADE och under vå-
ren var hon scoutledare i Rättvik. Oerhört roligt, 
men samtidigt väcktes tankarna: Att åka så långt 
när man har en egen fantastisk natur i Bjursås? 
Och ett intresse för scouting bland föräldrar och 
barn där hemma?

– Jag märkte att människor började fråga mig 
om Scouterna. Samtidigt kände jag att det var svårt 
att vara ledare på en plats som jag själv inte känner 
till. I Bjursås hittar jag ju i skogen och till de bästa 
grillplatserna.

 Sagt och gjort. Evelina Bergkvist Blohm hörde 
av sig till en pappa som nappade, och efter det 
trillade fler intresserade in. Nu var de ett gäng 

När närmaste kår ligger två och en 
halv mil bort, vad gör man då? Startar 
en ny förstås! Så tänkte gänget bak-
om Bjursås nya scoutkår, som på bara 
några månader drog igång en verk-
samhet för 47 barn och vuxna. 
Text: Marieke Johnson

Från 0 till 47 på rekordtid

ledare och kunde bjuda in till en prova-på-träff  för nya 
scouter i Bjursås i maj förra året. Ett Facebookinlägg 
– och 60 personer dök upp! Sen rullade det på. Sedan 
hösten 2019 har kåren en Upptäckargrupp och en 
Spårargrupp, den senare med konstant kö.

– Vi vill att det ska vara en bra grupp och inte ta oss 
vatten över huvudet när vi är helt nya. Men det har 
gått över förväntan! Det känns att den här typen av 
aktivitet behövs här. Vi har lyckats tack vare underbara 
ledarkollegor och vår erfarna kassör Johanna Lindh. 
Olika styrkor bidrar till ett lyckat resultat. 

Så tänker 
Bjursås 
✪ Erbjud verksamhet 
för alla. Bjursås scout-
kår riktar sig till alla 
samhällsgrupper. Ingen 
ska välja bort Scout-
erna på grund av dålig 
ekonomi. Scouterna 
betalar medlemsavgift, 
resten står kåren för.

✪ Håll kostnaderna 
nere genom låga 
omkostnader. Använd 
naturen för så många 
aktiviteter som möjligt.

✪ Sök pengar från sti-
pendier/fonder. Bjursås 
har till exempel fått 
bidrag för ”landsbygds-
främjande aktiviteter”.

✪ Nyttja dina lokala 
nätverk. Bjursås kår 
samarbetar med IOGT-
NTO. De hade en stuga 
som inte användes som 
kåren får hyra billigt. 
Kåren lånar också mö-
teslokal hos Sparban-
ken vid behov.

Scouterna Benjamin och Hampus på daghajk 
med nya kåren.
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gav      lägerveckan energi
Troll, prinsessor och riddare satte ny prägel på Sjöröds 

scoutläger en julivecka. Med relativt enkla medel  
förvandlades området till en sagovärld.

Text: Åsa Lovell Foto: Linnea Wedelin

Sjöröds kårlägerveckor har varit ett 
stående inslag i Södra Skånes scout-
distrikt i många år. Inför lägerveckan 
2019 ville arbetsgruppen skapa något 
extra, utan att arbetsbördan blev 
alltför stor.

– Vi hade länge velat 
göra någon förändring av lägret. Men 
man ska hinna och orka, och funktio-
närer är en bristvara. Vi hittade ett 
alternativ där vi tematiserade det 
läger vi redan hade. Det krävde 
inte enorma insatser, men gav stor 
effekt med små medel, berättar 
Lottie Sköld, lägerchef  och ansva-
rig för programmet och genomför-

andet.

SAGOTEMAT BLEV EN suc-
cé. Även om programpunkterna 

var ungefär desamma som tidigare 
år, mötte deltagarna en helt ny 

sagovärld varje morgon när de 
vaknade. Den första dagen 

var toaletter, matuthämt-
ning och kiosk prydda 

med säckväv och 

kvistar och alla funktionärer utklädda till troll. Genom 
lägret syntes gigantiska fotspår av en ”mjöljätte” och 
på menyn fanns rätter som Bergakungens soppa. När 
alla deltagare gått och lagt sig rev funktionärerna allt 
trollrelaterat och skapade en rosa prinsessvärld fylld 
med tyll och guldkronor. 

– Vi hade inte berättat vad sagotemat skulle 
innebära. När de vaknade till prinsess-

dagen och allt var omgjort var det lite 
chockartat och mycket wow-känsla. 
Det var precis det vi strävat efter, så 
det var roligt. Alla undrade vad som 
skulle komma morgonen därpå, 
säger Lottie.

TREDJE DAGEN BJÖD på häxor och 
trollkarlar, spetsiga hattar, spindelväv 

och magi, för att dagen efter avlösas av 
ett riddartema med rustningar och silver, 

men utan vapen. Varje dag fanns även en gemen-
sam aktivitet för alla deltagare som speglade det aktu-
ella sagotemat. Trolldagen bjöd på ett ljusspår i sko-
gen, prinsessdagen på biovisning med en prinsessfilm, 
magidagen på trolleriföreställning och riddardagen på 
en show med två riddare som spelade och sjöng. 

En drake på fyra gånger två meter, byggd i  
papier-maché, spelade en huvudroll i sagotemat under 
hela lägerveckan. 

– Vår grundstory var att man vid ankomst till lägret 
klev in i en sagovärld, bortom tid och rum. För att kun-
na återvända till verkligheten igen var man tvungen att 

SJÖRÖD
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SCOUTFORUM 2019
Scouterna håller stämma vart annat år. Där-
emellan hålls Scoutforum för idéutbyte och 
inspiration, inklusive  Scouternas förvalt-
ningsmöte, där man bland annat beslutar 
om organisationens ekonomi. Omkring 340 
deltagare och funktionerär samlades för att 
delta i utbildningar och workshops i sam-
band med Scoutforum 2019.

SCOUTERNA SOM ARBETSGIVARE
Varje år genomförs medarbetarundersök-
ningar bland medarbetare på Scouterna och 
Scouternas folkhögskola samt bland ideellt 
engagerade i de nationella arbetsgrupperna. 
De får svara på frågor om hur de trivs med 
sina tjänster och uppdrag. Deras svar säger 
oss om vi når förutsättningsmålet om att det 
ska vara både attraktivt och enkelt att enga-
gera sig i Scouterna samt vad vi måste göra 
för att bli bättre.
En undersökning som gjordes 2019 bland 
ideellt engagerade i Scouternas nationella 
grupper visar att:
• 80 % uppger att uppdraget är roligt
• 87 % utvecklas genom sitt uppdrag
• 87 % tycker att Scouterna är en attraktiv  
   uppdragsgivare
• 97 % skulle rekommendera andra att söka  
   uppdrag på nationell nivå

SCOUTSHOPEN
Scouterna har en egen webbshop där man 
kan köpa allt som hör scouting till, såsom 
t ex scoutdräkt, sovsäck och kåsa. Men också 
Scouternas traditionella almanacka och de 
tygmärken som ingår i scoutprogrammet och 
som är till för att uppmuntra den personliga
utvecklingen. Och mycket, mycket mer. 
Hela överskottet från scoutshoppen går till-
baka till scoutrörelsen. De som handlar kan 

välja att ge 5 procent av summan de köper 
för direkt till en scoutkår. Under 2019 beta-
lades 317 000 kronor ut till kårerna genom 
Scouternas återbäringssystem. 

SCOUTERNAS ANLÄGGNINGAR
Under 2019 har flera av Scouternas anlägg-
ningar rustats upp. Scouternas anläggningar 
ska bidra till Scouternas verksamhet och dri-
vas på ett kostnadsmedvetet sätt. Målet är att 
anläggningarna ska bära sina egna kostnader. 

Det ekonomiska resultatet för varje anlägg-
ning har förbättrats de senaste åren nu är det 
bara Mullfjällstugan som har utmaningar 
när det gäller att nå målsättningen. Med den 
nya bergvärmeanläggningen kommer upp-
värmningskostnaderna att minska och det 
är realistiskt att tro att även Mullfjällstugan 
kommer att nå målet på sikt. 
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SCOUTING PÅ SCHEMAT
Från och med höstterminen 2019 kan elever 
på mellanstadiet vid Akademiska skolan och 
högstadiet vid Fryshuset grundskola Västra i 
Husby utanför Stockholm välja scouting som 
Elevens val. Det är första gången scouting på 
schemat testas i Sverige. Kursen har snabbt 
blivit populär och utvärderingar visar att den 
ger eleverna både gemenskap och självför-
troende. Förhoppningen är att fler skolor 
i framtiden ska kunna ha samarbete med 
Scouterna, på ett eller annat sätt. Projektet 
är ett samarbete mellan Scouterna, Fryshuset 
och Akademiska skolan. Läs mer om projek-
tet i artikeln ”Äntligen scouting på schemat” i 
bilagan.

MÅLOMRÅDE 4: FÖRUTSÄTT-
NINGAR
Huvudmålen för det här området i verksam-
hetsplanen för 2019-2020 är:

• Det blir enklare att driva scoutverksamhet. 
Indikatorer: Andel av kårerna som upplever 
att det är enkelt (administrativt) att driva en 
scoutkår (mål 75 %). Andel av kårerna som 
upplever att de får den information som 
behövs för att driva verksamheten i enlighet 

med Scouternas strategi (mål 60 %).
• Det är attraktivt och enkelt att engagera 

sig i Scouterna. Indikator: Andel av de som 
engagerar sig på nationell nivå som känner 
att de får uppskattning för sitt engagemang 
av sin ordförande och uppdragsgivare (mål 
90 %).

• Vi skapar fler intäktskällor för en mer 
stabil ekonomi. Indikator: Scouterna natio-
nellt skapar fler intäktskällor för att åstad-
komma en stabil utveckling (mål ingen 
enskild del större än 30%).

För att nå huvudmålen finns en rad under-
liggande delmål och aktiviteter. Här är några 
exempel på hur vi jobbat under 2019 för att 
skapa bättre förutsättningar.

ENKELT ATT DRIVA SCOUTKÅR 
MEN BÄTTRE DIGITALA VERKTYG 
EFTERFRÅGAS
I Kårenkäten för 2019/2020 uppger 75 
procent av kårerna att de tycker det är enkelt 
att driva en scoutkår, vilket motsvarar målet. 
Många kårer efterfrågar emellertid bättre di-
gitala verktyg när det gäller t ex scoutkårens 
egen hemsida, Scouternas egen webbsajt och 
medlemssystemet. Ett arbete har påbörjats 
för att att ta fram en ny webbsajt som beräk-
nas vara klar 2021.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 
VERKSAMHETEN
Scouterna är en demokratisk organisation 
där alla medlemmar har möjlighet att på-
verka såväl den dagliga verksamheten som 
beslut på alla nivåer. Kårenkäten 2019/2020 
visar att majoriteten av medlemmarna, 80 
%, tycker att de har stor möjlighet att på-
verka demokratiska beslut i den egna kåren. 
Andelen är något lägre när det gäller möj-
ligheterna att påverka beslut i distriktet och 
Scouterna nationellt.
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Scoutshop.se är Scouternas egen shop! Hos oss hittar du prylarna för 
det aktiva livet och de aktiva valen.

Scoutshop.se

22

P å stekhällarna ute på gruset fräser burgare. 
Det doftar eld och stekt kött över Husby 
Gård norr om Stockholm. Några minuter 
tidigare har elever från Fryshuset 
grundskola Västra på scoutmanér 

täljt späntor och tänt på i prydligt staplade 
vedhögar. 

För en del i gänget framstår den svenska 
förtjusningen i naturen som rätt märklig. Men 
de har uppenbart roligt, både de som eldar 
och de som skivar grönsaker och mosar färs i 
det lilla matlaget. Näsor rynkas visserligen över 
rökdoften som sätter sig i kläderna, men det är 
lugnt. De har vant sig vid att friluftsliv lämnar sina 
spår, och tycker numera att det är värt det.

– Vi brukar inte göra sånt här, så jag har inte haft 
någon att testa med tidigare, berättar Safaa Mafti som 
går i åttan.

Hon har varit med sen kursstarten hösten 2019 och 
konstaterar att hon fått bygga upp sitt självförtroende:

Sedan förra hösten kan ett gäng elever norr om  
Stockholm välja scouting som Elevens val i skolan.  
Kursen har snabbt blivit poppis och ger både  
gemenskap och självförtroende. 

– Om scouting inte funnits i skolan hade jag aldrig  
testat det här, säger Safaa Mafti.
Text: Marika Sivertsson Foto: Jessica Segerberg

Äntligen  
   scouting  
på schemat

– Jag har lärt mig olika saker och jag känner 
att jag kan prestera. Jag kan bygga ett vind-

skydd, göra en sovplats ute i naturen och göra 
upp en eld. 

SEDAN ETT ÅR tillbaka kan eleverna i Akademiska 
skolan och Fryshuset grundskola Västra utanför 
Stockholm välja scouting som elevens val, i stället 
för till exempel bollsport eller bild och form. Äg din 
natur heter kursen. Flera elever nämner projektledaren 

Safaa Mafti har varit 
med sen kursstarten.

HUSBY



INSAMLING OCH NYA 
FINANSIERINGSMÖJLIGHETER
Scouterna är fortfarande i uppstartsfasen 
som insamlingsorganisation. Under 2019 
låg fokus mycket på att ta fram en Insam-
lingsstrategi, uppdatera insamlingssidorna på 
webben och effektivisera rutiner och processer.
Insamlingskampanjer görs bland annat vid 
jul och Valborgsmässoafton, liksom vid de 
årligt förekommande träffarna för nätverket 
Baden Powell Fellows. Andra insamlingsin-
satser som görs är i samband med scoutre-
laterade högtider som Word Thinking Day 
och Sankt Georgsdagen där både lokala 
scoutkårer och den centrala scoutorganisatio-
nen uppmanar människor att skänka pengar 
till Scouterna. Privatpersoner kan även bli 
månadsgivare, skapa egna insamlingar eller 
köpa gåvobevis och ge minnesgåvor för att 
på så sätt stötta utvecklingen av Scouterna i 

Sverige. Under året genomfördes också kam-
panjen Scouternas Stödstrumpa 2019 som 
samlade in pengar till förmån för Scouternas 
arbete för att motverka barns och ungas 
psykiska ohälsa. De insamlade medlen om 
84 000 kronor gick till att utbilda ledare och 
scouter i programmen Trygga Möten, Free 
Being Me och Action on Body Confidence 
som bl a syftar till att stärka barns och ungas 
psykiska hälsa. 

Några av våra större givare under 2019 
var bland annat Svenska Postkodlotteriet, 
Svenskt Friluftsliv, Swedbank Roburs Human- 
fond, Timmermansorden, Innocenceorden 
och enskilda medlemmar i nätverket Baden 
Powell Fellows. Under 2019 uppgick de 
externa intäkterna till 41 mkr totalt (37 mkr 
2018) varav 31 mkr gick till specifika projekt 
och satsningar (26 mkr 2018).
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FÖRETAGSSAMARBETEN 
Scouterna satsar på att öka intäkterna bland 
annat genom företagssamarbeten. Fokus 
är på att arbeta med företag som vill ta sitt 
samhällsansvar och bidra till en trygg och 
utvecklande fritid som skapar förebilder för 
andra barn. Företagen ska ha som gemensam 
önskan att främja och stödja även de barn 
och ungdomar som inte direkt nås av den 
breda idrotten, och samtidigt bidra till en 
trygg och meningsfull fritid. Genom sats-
ning kan vi nå fler utsatta barn och ungdo-
mar i vårt land. 

Vi behöver tänka nytt för att kunna visa 
omvärlden vad Scouterna gör på 2020-talet 
och vilka positiva effekter scouting har både 
på samhället och individen. Vår tidigare 
finansieringsmodell räcker inte till för att 
utveckla och anpassa vår organisation till 
den tid vi nu lever i så att vi kan ta hand 
om ännu fler barn och unga och ge dem en 
meningsfylld fritid fri från kränkningar och 
övergrepp. Det här är vårt sätt att ta ansvar 
och det är särskilt roligt att vi kan göra det 
tillsammans med företag som vill göra skill-
nad på riktigt, där vi vet att vi verkligen kan 
se omedelbar och verklig nytta. 

Betydelsen för företag att engagera sig och 
arbeta för en positiv samhällsutveckling ökar 
i dagens samhälle. Scouterna erbjuder företag 
att verkligen göra gott och bidra till bättre 
sociala och ekonomiska förhållanden.

Under året har vi tagit fram vår nya 
sponsringsmodell som både är förankrad i 
de globala målen och Scouternas verksamhet 
där företagets engagemang kopplas tydligt 
till företagens egen värdegrund. I stället för 
en traditionell sponsortrappa erbjuds företa-
gen att äga ett tema som är relevant, auten-
tiskt och trovärdigt för både företaget och 
Scouterna. 

Under 2019 har vi bland annat samarbetat 
med: Folkspel, Swedbank, Sveaskog, Volvo, 
Gullers och Handelsbanken. 

HÄLSO
SPONSOR

LEDARSKAPS
SPONSOR

TRYGGHETS
SPONSOR

ÄVENTYRS
SPONSOR

INNOVATIONS
SPONSOR

DEMOKRATI
SPONSOR



”För att åka 
på äventyr, uppleva 

naturen, träffa vänner, ha 
mysiga möten och ha kul 

tillsammans. En av dom bästa 
sakerna med scouterna är 

att man blir accepterad 
för den man är”

                             Emilia Dolk 14 år, Forsa scoutkår

”Jag är med i 
scouterna eftersom att 

det är en väldigt öppen och 
lärorik miljö där alla får vara med. 

När jag var yngre var jag utanför ganska 
mycket och när jag fick prova Scouterna 

så fick jag vara med i en varm gemenskap, 
något som jag inte stött på särskilt ofta 

innan.Hade jag inte gått i Scouterna 
så hade jag nog inte stått här idag. 
Jag kan inte tacka scoturörelsen 

nog för att ha räddat mitt liv”

                             Moa Sjöberg 17 år, Umeå scoutkår
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Trots fantastiska insatser från såväl anställda 
som ideella, många fina undersökningsresultat 
och att vi har förändrat livet för tusentals 
barn och unga genom åren, har vi en bit kvar 

för att nå hela vägen fram med strategin. 
Framförallt för att lyckas bli 100 000 med-
lemmar 2025. Vi har även en bit kvar för att 
nå vissa av de delmål som vi har satt upp. 

 Utvärdering av strategin t o m 2019 
och riktningen framåt

Scouternas vision, Unga som gör världen 
bättre, är det vi drömmer om, varför vi finns 
till. För att nå visionen fokuseras arbetet un-
der strategiperioden 2015-2025 på tre mål-
områden som handlar om att utveckla perso-
nen, verksamheten och att nå fler människor. 
Samt ett fjärde målområde som handlar om 
att skapa bra förutsättningar inom rörelsen. 

Vi är nu halvvägs in i strategin och på 
det stora hela kan vi med hjälp av olika 

utvärderingsmetoder som t ex Kårenkäten 
2019/2020, en varumärkesundersökning och 
flera medlemsundersökningar konstatera att 
genomförandet av strategin går ganska bra: 
Våra scouter utvecklas till förebilder, vi över-
träffar scouternas föväntningar och fler får 
uppleva scouting. 

Så här svarar några scouter på frågan varför de 
är med i Scouterna:

Här är exempel på några delmål vi behöver 
jobba lite extra med de kommande fem åren:

• Vi blir bättre på att introducera nya ledare.
• Vi fokuserar på ledarskap, där bl a patrull-  
  systemet används på ett genomtänkt sätt.
• Vi ligger i framkant och utvecklas i takt
  med tiden, t ex att göra scouting i nya former.
• Vi välkomnar alla, t ex korta köerna och
  starta verksamhet där vi inte finns idag.
• Vi gör det enklare att driva scoutkår genom
  att förbättra de digitala verktygen.
• Vi ökar vår synlighet kring att vi är en viktig
  samhällsaktör.

Den absolut största utmaningen för Scouterna 
de kommande åren är emellertid ledarfrågan, 

dvs att få in fler engagerade vuxna i Scouterna. 
En utmaning för många scoutkårer är också 
behovet av att få en egen, större eller bättre 
lokal. Flera av scoutkårerna har många barn 
på kö, framförallt de i storstäderna, som vi 
tyvärr inte kan ta emot på grund av att det 
saknas ledare och/eller lokaler. De här frågorna 
är också avgörande för att vi ska kunna starta 
upp ny scoutverksamhet på platser där vi 
inte finns i tillräcklig utsträckning idag, som 
t ex i socioekonomiskt utsatta områden och 
på landsbygden. För att lösa de här utma-
ningarna behöver Scouterna mer resurser. 
Därför är det även av stor vikt att fortsätta 
prioritera arbetet med att trygga upp vår 
ekonomi genom fler oberoende intäktskällor.

”För att kunna 
utveckla mig själv 

och i ett senare skede 
kunna få hjälpa andra att 

utveckla sig själva! 
”Skapa goda samhälls-

medborgare”

                                Edvin Helleryd 23 år, Bollebygd scoutkår
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 Scouteffekten på längre sikt

Det finns flera internationella undersökningar 
som visar att scouting gör skillnad för barns 
och ungas personliga utveckling på många 
plan. De visar också att de kunskaper som 
barn och unga samlar på sig som scouter har 
bestående effekter även upp vuxen ålder. Vi 
kallar det scouteffekten. Ett viktigt satsnings-
område för Scouterna de kommande åren är 
att göra motsvarande forskningsstudier för 
scouting i Sverige. 

Här är några exempel på scouteffekten från 
de internationella undersökningar som har 
gjorts:

Be(ing) prepared: Guide and Scout partici-
pation, childhood social position and mental 
health at age 50—a prospective birth cohort 
study, Chris Dibben University of Edinburgh, 
Chris Playford University of Edinburgh, 
Richard Mitchell University of Glasgow, 2016

• Före detta scouter löper en lägre risk att
  utveckla ångest och andra psykiska besvär
  när de når medelåldern.

• Scouting visade sig ha en större positiv på-
  verkan än annat ideellt engagemang.

• Barn från mer utsatta samhällsgrupper, vilka
 löper en betydligt högre risk att utveckla
  psykisk ohälsa, vinner mest på scouting.

• Utomhusaktiviteter som lär ut samarbete
  och ger självförtroende har livslånga fördelar.

Changin Lives, Strengthening Communities, 
The Scout Association’s 2017 Impact Report 
2017.

• 17 % större sannolikhet att visa ledaregen-
  skaper.

• 17 % högre sannolikhet att kunna arbeta i
  team.

• 86 % får träffa människor från en annan
  bakgrund än sin egen. 

• 13 % större sannolikhet att demonstrera
  mental motståndskraft.

• 19 % högre chans att visa emotionell inteli-
  gens (EQ).

Measuring Scouting’s Impact on the Develop-
ment of Young People, WOSM 2018
World Organization of the Scout Movement 
(WOSM) har genomfört en internationell 
undersökning för att ta reda på vilken effekt 
scouting har när det gäller den personliga 
utvecklingen hos barn och unga. Under-
sökningen jämför unga som har varit med i 
scouterna med unga som inte har varit med 
i Scouterna när det gäller både kompetens, 
attityder, kunskap och beteende. Resultatet 
visar på flera positiva skillnader för de som 
har varit scouter, inom nästan alla av de 
undersökta områdena. Det framgår tydligt att 
scouter utvecklas mer inom såväl ledarskap 
som empati samt fysisk och psykisk utveck-
ling jämfört med icke-scouter. Här är några 
exempel på områden i undersökningen, där 
scouter får bättre resultat än icke-scouter:

• 20,2 % Physical Activity 
• 16,6 % Active Citizenship
• 16,2 % Life Skills and Employability
• 13,7 % Responsibility and trustworthiness
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• 12,8 % Pro-environmental
• 12,0 % Leadership 
• 12,0 % Team work
• 11,4 % Emotionally Intelligent

De här undersökningarna visar att scouting 
gör skillnad i unga människors liv. 

Skillnader som också får positiva effekter för 
samhället t ex i form av bättre psykisk och 
fysisk hälsa, minskat utanförskap, högre an-
ställbarhet, ökad natur- och miljömedveten-
het, stärkt demokrati, fler kompetenta ledare 
med goda värderingar och mycket mer. 



• Alla ledare och medlemmar

• Alla privata givare

• Baden Powell Fellows Swedish Chapter

• Folke Bernadotteakademin

• Folke Bernadottes Minnesfond

• Folkhälsomyndigheten

• Folkspel

• Forum Syd

• Friluftsfrämjandet

• Fryshuset

• Försvarsmakten

• H.M Konungen 

• H.M Konungens Jubileumsfond för 
  Ungdom i Sverige

• Innocenceorden

• Jacob Wallenberg stiftelse särskilda fonden

• IPM Profilanalys

• Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

• Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

• Postkodlotteriet

• Sensus Studieförbund

• Stena

• Sveaskog

• Svenskt Friluftsliv

• Swedbank Roburs Humanfond 

• Timmermansorden

• Volvo AB

• World Association of Girl Guides an Girl
  Scouts,WAGGGS

• World Organization of the Scout Movement,

  WOSM

• World Scout Fondation

TACK! 

till alla er som är med och bidrar till Scouterna.  

Postadress Scouterna Box 420, 34 126 12 Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten 
Organisationsnummer 8020062942 Telefon 08-568 432 00 E-post info@scouterna.se Hemsida www.scouterna.se

Scoutshop www.scoutshop.se Tidningen Scout www.scout.se Ge en gåva Bankgiro 900-3161

Scouterna är unga 
som gör världen bättre!

Så hur vill du 
vara med och bidra?

Swisha en gåva till 900 5224, du kan också använda QR-koden härnedan.
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När Benjamin, då nio år, ville ha en 
ny aktivitet började hans mamma 
Evelina Bergkvist Blohm fundera. 
Önskemålet var varierade aktiviteter, 
gärna utomhus och gärna i skogen. 

Och inga tävlingar. Efter lite tankeverksamhet 
föll valet på Scouterna i Rättvik, som av en slump 
hade informationsmöte för nya medlemmar redan 
nästa vecka. Benjamin och hans pappa åkte dit – 
och fastnade direkt. Och när kåren en bit in på 
terminen sökte nya ledare, nappade Evelina. Om 
man ändå är på plats kan man lika gärna rycka in, 
resonerade hon.

– Jag är utbildad lärare och går igång på pe-
dagogiken. Och jag skjutsade ändå Benjamin till 
Rättvik, då kunde jag lika gärna bidra när jag 
var där, säger Evelina Bergkvist Blohm och 
fortsätter: 

– Jag åkte på ledarutbildningen och 
blev helt såld. Jag kände att allt det som 
Scouterna står för kan jag skriva under på 
till hundra procent!

HÖSTTERMINEN PASSERADE och under vå-
ren var hon scoutledare i Rättvik. Oerhört roligt, 
men samtidigt väcktes tankarna: Att åka så långt 
när man har en egen fantastisk natur i Bjursås? 
Och ett intresse för scouting bland föräldrar och 
barn där hemma?

– Jag märkte att människor började fråga mig 
om Scouterna. Samtidigt kände jag att det var svårt 
att vara ledare på en plats som jag själv inte känner 
till. I Bjursås hittar jag ju i skogen och till de bästa 
grillplatserna.

 Sagt och gjort. Evelina Bergkvist Blohm hörde 
av sig till en pappa som nappade, och efter det 
trillade fler intresserade in. Nu var de ett gäng 

När närmaste kår ligger två och en 
halv mil bort, vad gör man då? Startar 
en ny förstås! Så tänkte gänget bak-
om Bjursås nya scoutkår, som på bara 
några månader drog igång en verk-
samhet för 47 barn och vuxna. 
Text: Marieke Johnson

Från 0 till 47 på rekordtid

ledare och kunde bjuda in till en prova-på-träff  för nya 
scouter i Bjursås i maj förra året. Ett Facebookinlägg 
– och 60 personer dök upp! Sen rullade det på. Sedan 
hösten 2019 har kåren en Upptäckargrupp och en 
Spårargrupp, den senare med konstant kö.

– Vi vill att det ska vara en bra grupp och inte ta oss 
vatten över huvudet när vi är helt nya. Men det har 
gått över förväntan! Det känns att den här typen av 
aktivitet behövs här. Vi har lyckats tack vare underbara 
ledarkollegor och vår erfarna kassör Johanna Lindh. 
Olika styrkor bidrar till ett lyckat resultat. 

Så tänker 
Bjursås 
✪ Erbjud verksamhet 
för alla. Bjursås scout-
kår riktar sig till alla 
samhällsgrupper. Ingen 
ska välja bort Scout-
erna på grund av dålig 
ekonomi. Scouterna 
betalar medlemsavgift, 
resten står kåren för.

✪ Håll kostnaderna 
nere genom låga 
omkostnader. Använd 
naturen för så många 
aktiviteter som möjligt.

✪ Sök pengar från sti-
pendier/fonder. Bjursås 
har till exempel fått 
bidrag för ”landsbygds-
främjande aktiviteter”.

✪ Nyttja dina lokala 
nätverk. Bjursås kår 
samarbetar med IOGT-
NTO. De hade en stuga 
som inte användes som 
kåren får hyra billigt. 
Kåren lånar också mö-
teslokal hos Sparban-
ken vid behov.

Scouterna Benjamin och Hampus på daghajk 
med nya kåren.
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gav      lägerveckan energi
Troll, prinsessor och riddare satte ny prägel på Sjöröds 

scoutläger en julivecka. Med relativt enkla medel  
förvandlades området till en sagovärld.

Text: Åsa Lovell Foto: Linnea Wedelin

Sjöröds kårlägerveckor har varit ett 
stående inslag i Södra Skånes scout-
distrikt i många år. Inför lägerveckan 
2019 ville arbetsgruppen skapa något 
extra, utan att arbetsbördan blev 
alltför stor.

– Vi hade länge velat 
göra någon förändring av lägret. Men 
man ska hinna och orka, och funktio-
närer är en bristvara. Vi hittade ett 
alternativ där vi tematiserade det 
läger vi redan hade. Det krävde 
inte enorma insatser, men gav stor 
effekt med små medel, berättar 
Lottie Sköld, lägerchef  och ansva-
rig för programmet och genomför-

andet.

SAGOTEMAT BLEV EN suc-
cé. Även om programpunkterna 

var ungefär desamma som tidigare 
år, mötte deltagarna en helt ny 

sagovärld varje morgon när de 
vaknade. Den första dagen 

var toaletter, matuthämt-
ning och kiosk prydda 

med säckväv och 

kvistar och alla funktionärer utklädda till troll. Genom 
lägret syntes gigantiska fotspår av en ”mjöljätte” och 
på menyn fanns rätter som Bergakungens soppa. När 
alla deltagare gått och lagt sig rev funktionärerna allt 
trollrelaterat och skapade en rosa prinsessvärld fylld 
med tyll och guldkronor. 

– Vi hade inte berättat vad sagotemat skulle 
innebära. När de vaknade till prinsess-

dagen och allt var omgjort var det lite 
chockartat och mycket wow-känsla. 
Det var precis det vi strävat efter, så 
det var roligt. Alla undrade vad som 
skulle komma morgonen därpå, 
säger Lottie.

TREDJE DAGEN BJÖD på häxor och 
trollkarlar, spetsiga hattar, spindelväv 

och magi, för att dagen efter avlösas av 
ett riddartema med rustningar och silver, 

men utan vapen. Varje dag fanns även en gemen-
sam aktivitet för alla deltagare som speglade det aktu-
ella sagotemat. Trolldagen bjöd på ett ljusspår i sko-
gen, prinsessdagen på biovisning med en prinsessfilm, 
magidagen på trolleriföreställning och riddardagen på 
en show med två riddare som spelade och sjöng. 

En drake på fyra gånger två meter, byggd i  
papier-maché, spelade en huvudroll i sagotemat under 
hela lägerveckan. 

– Vår grundstory var att man vid ankomst till lägret 
klev in i en sagovärld, bortom tid och rum. För att kun-
na återvända till verkligheten igen var man tvungen att 

SJÖRÖD

➸
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När deltagarna kom till lägret klev de in i 
en sagovärld. För att återvända till verklig-
heten fick de samla diamanter och skatter 
och ge till draken Esmeralda.

” Över all förväntan. Mycket  
väl genomfört. Fint pyntat  
och underbara kostymer.”
Landskrona Kfum

4 5
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”Ett häftigt landskap”

samla in diamanter och skatter och ge dem till draken, 
berättar Lottie.

VID ANKOMSTEN BLEV kårledarna tilldelade påsar 
med diamanter (akrylstenar) och små glaskaraffer att 
samla dem i. När scouterna klarat ett programpass, till 
exempel paddlat, klättrat, gått skattjakt eller varit extra 
schysta kompisar, blev de belönade med en diamant av 
sina ledare. 

– Innan kårerna åkte hem fick de gå in i drakens 
tält, betyga sin respekt och lämna diamanterna. Först 
skrämde vi dem lite och lät draken spruta eld. Vi 
använde en trolleripryl med flampapper som kunde 
fjärrutlösas, säger Lottie.  

FÖR FUNKTIONÄRERNA var veckan bitvis slitsam, men 
Lottie säger att de aldrig tidigare upplevt så hög ener-
ginivå från varken deltagare och funktionärer.

– Hela upplevelsen var otroligt rolig. Det underlät-
tade att vi var ett litet lägerteam. Vi gick ”all in” på allt 
vi tyckte var kul. För mig personligen var det oerhört 
givande att vara delaktig i allt från planering till genom-
förande. Som lägerchef  hade jag mycket dialog med 
kårerna under veckans gång och alla kände igen mig. 

Sjöröds kårlägervecka 
ARRANGÖR: Södra Skånes scoutdistrikt.
PLATS: Sjöröds lägerområde utanför 
Simrishamn.
ANTAL DELTAGARE: 397 deltagare från  
21 kårer.
AKTIVITETER: Geocaching med GPS, 
klättervägg, kanoting, flottbygge med 
mera.
TEMA: Sagor.

” Mycket kreativt och bra. 
Spännande att kliva ur 
tältet på morgonen.” 
Fjälkinge scoutkår

” All-in väldigt effektfullt 
och sammanhållande”
Veberöds scoutkår

” Roligt och  
överraskande”
Klippans scoutkår

Den spännande sagobrunnen byggdes särskilt för 
kårlägerveckorna 2019.

En sagolik tipsrunda var en av 
aktivteterna.

Paddling stod på schemat.

Till och med dassen pyntades 
enligt dagens tema. Här var det 
prinsessor.

➸
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P å stekhällarna ute på gruset fräser burgare. 
Det doftar eld och stekt kött över Husby 
Gård norr om Stockholm. Några minuter 
tidigare har elever från Fryshuset 
grundskola Västra på scoutmanér 

täljt späntor och tänt på i prydligt staplade 
vedhögar. 

För en del i gänget framstår den svenska 
förtjusningen i naturen som rätt märklig. Men 
de har uppenbart roligt, både de som eldar 
och de som skivar grönsaker och mosar färs i 
det lilla matlaget. Näsor rynkas visserligen över 
rökdoften som sätter sig i kläderna, men det är 
lugnt. De har vant sig vid att friluftsliv lämnar sina 
spår, och tycker numera att det är värt det.

– Vi brukar inte göra sånt här, så jag har inte haft 
någon att testa med tidigare, berättar Safaa Mafti som 
går i åttan.

Hon har varit med sen kursstarten hösten 2019 och 
konstaterar att hon fått bygga upp sitt självförtroende:

Sedan förra hösten kan ett gäng elever norr om  
Stockholm välja scouting som Elevens val i skolan.  
Kursen har snabbt blivit poppis och ger både  
gemenskap och självförtroende. 

– Om scouting inte funnits i skolan hade jag aldrig  
testat det här, säger Safaa Mafti.
Text: Marika Sivertsson Foto: Jessica Segerberg

Äntligen  
   scouting  
på schemat

– Jag har lärt mig olika saker och jag känner 
att jag kan prestera. Jag kan bygga ett vind-

skydd, göra en sovplats ute i naturen och göra 
upp en eld. 

SEDAN ETT ÅR tillbaka kan eleverna i Akademiska 
skolan och Fryshuset grundskola Västra utanför 
Stockholm välja scouting som elevens val, i stället 
för till exempel bollsport eller bild och form. Äg din 
natur heter kursen. Flera elever nämner projektledaren 

Safaa Mafti har varit 
med sen kursstarten.

HUSBY

6 7
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Emma Berggren som en anledning till att de kommer 
varje vecka. Hon är populär. Ibland syns hon knappt 
under alla ungdomar som ska kramas.

– Det kan vara utmanande att vara ledare för elever i 
den här åldern. De har starka viljor och jag har snabbt 
lärt mig att jag inte alltid har rätt. Så vi gör det här till-
sammans, som vänner, säger hon med ett stort skratt. 

Just nu är hon projektledare för Äg din natur, annars 
är hon utvecklingskonsulent på Scouternas regionala 
kansli i Stockholm med uppgift att stötta scoutkårer. 

Scouting som  
Elevens val
Från och med höstterminen 
2019 kan elever på mellansta-
diet vid Akademiska skolan och 
högstadiet vid Fryshuset grund-
skola Västra norr om Stockholm 
välja scouting som Elevens val. 
Mellanstadiet har scouting en 
och en halv timme per vecka och 
högstadiet två timmar varannan 
vecka. 

Projektet är ett samarbete 
mellan Scouterna, Fryshuset och 
Akademiska skolan, och tanken 
är att det ska pågå i tre år. Det 
har hittills huvudsakligen finan-
sierats genom privata donationer 
från några medlemmar i Baden 
Powell Fellows.  

Det är första gången scouting 
på schemat testas i Sverige. 
Förhoppningen är att fler skolor 
i framtiden ska kunna ha samar-
bete med Scouterna, på ett eller 
annat sätt.

Wihoo, det brinner.

Emma Berggren, Omar Alaqidi, 
Domadio Jacob och Fahad Anwar 
gör upp eld.

➸
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Efter att själv ha varit scout i ungefär 20 år 
har hon full koll. Hon satsar på relationer-
na. Ungdomarna ska veta att hon som vuxen 
ledare lyssnar, vill dem väl, och hjälper dem till 
upplevelser.

– Scouter ger unga människor förtroende. Vi tror 
på dem, tror att de vågar och klarar saker. När de 
får det förtroendet kan de överraska sig själva.

EMMA BERGGREN ÄR imponerad av ungdomar-
nas vilja att prova okända aktiviteter. Intresset för 
scouting finns inte från början, det är en skolaktivi-
tet och eleverna måste delta. De har visserligen valt 
den, men de flesta är med för att kompisarna är det, 
och för att de hört sägas att det är roligt. 

– Men de är orädda, de ger sig rakt ut och provar. 
När de har börjat med någonting blir de engagera-
de, de gör allt på ett bra sätt. Och de är så oerhört 
fina med varandra. Det finns så mycket kärlek här, 
säger Emma Berggren.

Höstterminen 2019 var scouting som Elevens val 
ett oskrivet kapitel. Så det gällde att ta reda på vad 
som funkar när ungdomarna kommer in i scouting 
i lite högre ålder än vanligt, och med den utrustning 
och sinnelag de har under en skoldag. Att vara ute i 

naturen när det regnar visade sig vara en dålig idé, 
exempelvis. Men att klättra i klätterhall har varit po-
pulärt, vid sidan av att lära sig att klara sig i naturen 
i vackert väder. Liksom att hantera yxa och kniv, 
bygga vindskydd och fixa mat.

Reflektion är viktigt. Att man får berätta varför 
man gör på ett visst sätt. Varför si och inte så? Det 
är där en stor del av den personliga utvecklingen 
finns, förklarar Emma Berggren.

– Jag utgår från Scouternas program i allt jag gör, 
men får anpassa mig till förutsättningarna. Det är 
meningslöst att göra saker som får alla på dåligt 
humör. I övrigt vill jag att de testar nya saker, jag 
ger dem möjligheter de inte tidigare känt till.

Men från Scouternas sida handlar projektet också 
mycket om att samla erfarenheter och kunskap för 
att kunna erbjuda scouting i skolan i större skala. 
Det berättar Elisabeth Danefjäll, medlemsutveck-
lingschef  i organisationen. 

– Vi har tidigare gått bet på hur vi når de här 
ungdomarna, nu försöker vi lära oss.

UTFLYKTERNA ÄR POPULÄRAST. Fahad Anwar 
provade att tälta vid en resa till biträdan-
de rektorns stuga i Tynningeö. Det var sex 
minusgrader, men ett litet gäng hävdade envist 
sin rätt att frysa sig igenom natten i ett tält. 

Det visade sig att de gjorde det bästa valet. Inne 
i stugan hade värmen löpt amok och närapå kokt 

övriga deltagare.
– Vi hade infravärmare i tältet. Där var det 

jätteskönt, säger Fahad Anwar med ett litet skratt. 
Senare säger han:

– Jag vill vara ute i naturen mer, och ta med mig 
mina kompisar. Kanske blir jag scout.

Den senaste utflykten gick till Vässarö. Domadio 
Jakob var liksom övriga deltagare omtumlad och 
trött efter hemkomsten. Det blev intensivt för både 
lärare och ledare. 

– Jag ville stanna längre. Atmosfären var så skön, 
alla vi som var där var vänner. Vi vaknade tillsam-
mans, åt frukost tillsammans, pratade mycket. Vi 
fick starkare vänskap, berättar han.

Förutom volleyboll, kortspel, bastubad, simning 
och fotboll testade de 16 ungdomarna paddling 
och segling. Jollar och kanoter kapsejsar lätt och de 
flesta blev rejält blöta.

– Men det var roligt! Jag hade aldrig provat att 
segla jolle om jag inte varit med på Vässarö, konsta-
terar Domadio Jakob. 

➸

Vårens sista lektion bjöd på strålande väder för 
Scouternas Emma Berggren och eleven Nour 
Alsherout. Sen blev det läger på Vässarö.

”  Jag vill 
vara ute 
i naturen 
mer, och 
ta med 

mig mina 
kompisar. 
Kanske 
blir jag 
scout.”
Fahad Anwar
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