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Din gåva kan 
förändra livet för många 

barn och unga

SCOUTERNAS PROGRAM FÖR FILANTROPER, 
STIFTELSER OCH FÖRETAG.
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SVERIGE OCH VÄRLDEN står inför flera stora utmaningar, inte minst när det kommer 
till barn och ungas psykiska och fysiska välmående. De unga som i dag brottas med 
dåligt mående eller på annat sätt lever i utanförskap riskerar att aldrig bli en del av 
samhället. Det är också många som tillbringar mycket tid framför skärmen och rör 
på sig för lite. Dessutom behöver klimatomställningen skyndas på och demokratin 
värnas. Här kan Scouterna bidra och vi gör det redan – varje dag. Men med din hjälp 
kan vi göra ännu mer!

Tillsammans för ett bättre samhälle

Scouternas verksamhet har bäring på 15 av de 17 globala målen i Agenda 2030: 

1  Ingen fattigdom 

2  Ingen hunger

3  God hälsa och välbefinnande 

4  God utbildning för alla 

5 Jämställdhet

6  Rent vatten och sanitet för alla 

7  Hållbar energi för alla

8  Anständiga arbetsvillkor och 
 ekonomisk tillväxt

10  Minskad ojämlikhet

12  Hållbar konsumtion och produktion 

13  Bekämpa klimatförändringarna

14 Hav och marina resurser 

15  Ekosystem och biologisk mångfald 

16  Fredliga och inkluderande samhällen

17 Genomförande och globalt partnerskap

Foto: Ola Höiden, sida 1, 2, 5, 6, 15, 17, 18. Jenny Modess, sida 13, 15. Linnea Wedelin sida 9. Magnus Fröderberg sida 11.
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Unga som gör världen bättre
Scouterna finns för att barn och unga har rätt till en rolig och meningfull fritid. 
Hos oss får de utvecklas och utmanas i en trygg miljö och känna gemenskap med 
människor från alla delar av samhället. Här utlovas vänner för livet, spännande 
 äventyr och aktiviteter som bygger på inkludering och demokrati samt utvecklande 
ledarskap. Det ger barn och unga en starkare självkänsla och en större omtanke om 
både människor och miljö. Med den unika scoutmetoden som pedagogisk grund ut
vecklar vi helt enkelt framtidens ledare och engagerade samhälls och världsförbättrare.

Scouterna är viktigt för mig för 
att det ger mig en gemenskap, 
en trygghet och vänner för livet. 
Det är på Scouterna som jag 
skaffar mina närmaste vänner 
och mina bästa minnen. Jag har 
fått mitt självförtroende här, 
jag har fått mitt ledarskap här. 
Så utan Scouterna vet jag inte 
vad jag skulle vara.

AGNES
Ung talesperson, Scouterna
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When I think about the outdoors, 
I don’t just see woodlands, rivers   
and mountains; I see the world’s   
biggest classroom.

BEAR GRYLLS
Brittisk äventyrare, författare och TV-personlighet
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Vårt arbete ger resultat

Vi har en unik metod som används 
i allt vi gör

Internationella studier* visar att scouting gör skillnad för barns och ungas personliga 
utveckling på många plan. De erfarenheter och den kunskap som barn och unga 
samlar på sig som scouter har dessutom bestående effekter upp i vuxen ålder. Det 
framgår till exempel att de som varit scouter har bättre både psykisk och fysisk hälsa, 
är mer ansvarstagande och har större sannolikhet att visa ledaregenskaper än de som 
inte upplevt scouting. Scouter har också en ökad natur och miljömedvetenhet och 
är mer aktiva samhällsmedborgare. Det här visar att både individen och samhället har 
mycket att vinna på scouting. Vi kallar det scouteffekten.

Det finns många organisationer och människor som älskar att vara i naturen – i 
skogen, på sjön eller på fjället. Det unika med vår verksamhet är hur vi gör det vi gör. 
Vi använder en pedagogisk metod som vi kallar Scoutmetoden. Här ingår bland annat 
patrullsystemet, Learning by doing, lyssnande och stödjande ledarskap, friluftsliv samt 
lokalt och globalt samhällsengagemang. Våra värderingar grundas i scoutlagen och finns 
med i allt vi gör.
Vi brinner: Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och 
medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.
Vi har naturen som vardagsrum: Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar 
till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar 
utveckling.
Vi möts i världen: Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela 
världen. Vi är olika men ändå lika.
Vi har ett stort hjärta: Hos oss är alla barn och unga välkomna som de är. Vi visar 
varandra hänsyn och respekt. Vi är schysta kompisar!

SCOUTEFFEKTEN

SCOUTMETODEN

*1. ”Be(ing) prepared: Guide and Scout participation, childhood social position and mental health at age 50 – a prospective birth 
 cohort study”, Chris Dibben, Chris Playford, Richard Mitchell, University of Edinburgh, 2017.

2. ”Measuring Scouting’s Impact on the Development of Young People”, World Organization of the Scout Movement, 2018.
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Ditt stöd behövs

Ge stöd till ett specifikt projekt

Scouterna har kunskap och verktyg att bidra till att lösa flera av de stora samhälls
utmaningarna som finns i Sverige och världen idag. Med ditt stöd kan vi tillsammans 
skapa ett bättre samhälle.

Vi kan nå nya grupper av barn och unga, starta scoutverksamheter på nya platser och 
göra ännu mer för att förebygga psykisk ohälsa och minska utanförskapet i samhället. 
Vi vill också fortsätta utbilda unga i demokrati och hur de kan påverka samhället till 
det bättre. Allt detta kostar pengar och är inget vi kan genomföra med vår vanliga 
finansiering. Men med hjälp av bidrag, donationer och annat stöd kan vi tillsammans 
arbeta för att bygga ett bättre framtida Sverige.

Vi på Scouterna tror på nya idéer och nya samarbeten för att tillsammans lösa stora 
samhällsproblem. Bidrar du med en större summa går den att öronmärka till ett eller 
fler av projekten nedan. Då kan du även få specifik återkoppling på just ”ditt/dina” 
projekt.

Under 2022–2024 finns det möjlighet att öronmärka bidrag och donationer till 
följande projekt:

1  EN MENINGSFULL FRITID FÖR FLER BARN OCH UNGA

2  SCOUTING FÖR ALLA – ett förebyggande arbete med barn och unga

3  SCOUTING I SKOLAN

4  STÄRKT PSYKISK HÄLSA HOS UNGA

8 9
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 1  EN MENINGSFULL FRITID 
FÖR FLER BARN OCH UNGA

Vissa grupper av barn och unga har svårt att hitta och engagera sig i olika fritids
aktiviteter. Det kan bero på ekonomiska hinder eller på att det helt enkelt saknas 
fritidsaktiviteter i närheten. Med projektet En meningsfull fritid för fler barn och 

unga vill vi nå ut till just dessa grupper – och ge dem möjlighet till en mer menings
full fritid. Det gör vi genom att bland annat: 

• Starta nya scoutverksamheter på orter där vi inte har någon verksamhet idag, till
exempel på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Eller i storstäder
där köerna är långa.

• Samarbeta med andra organisationer och föreningar för att nå ut med scouting
till nya grupper av barn och unga som vi idag har svårt att nå ut till, till exempel
barn och unga som är födda utanför Sverige eller har föräldrar som är födda
utanför Sverige.

• Utveckla en ny metod för att starta upp nya scoutverksamheter och få fler att bli
scoutledare. Det administrativa arbetet läggs i hubbar och sköts av andra ideella
för att scoutledarna ska kunna lägga all tid och engagemang på barnen.

Målet med projektet är att vi inom tre år har etablerat minst tio samarbeten, startat 
minst 150 nya verksamheter och att minst 3 000 nya barn därigenom fått möjlighet 
att delta i regelbunden scoutverksamhet på sin fritid under dessa år. Efter åtta till tio 
år hoppas vi ha nått 10 000 barn och unga med detta projekt.

PROJEKT ATT STÖTTA
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Hubbar underlättar starten av fler verksamheter för scouting på fler 
platser. Det är jättebra att det är en verksamhet som gör att barn 
och ungdomar kommer ut och blir intresserade av naturen och andra 
viktiga värderingar som scouterna står för. 

JEANETTE EINARSSON
Scoutledare i Åbylund, Linköping

Det är lättare att bli scoutledare om man slipper administrationen. 
Jag brinner för att engagera och hitta på roliga aktiviteter till barn 
och ungdomar, det administrativa är inte min grej. Det är bra när 
det blir gångavstånd för barnen till sina fritidsaktiviteter. De behöver 
positiv stimulering, det får de genom Scouterna.

CHRISTOFFER ÄLEDAHL
Scoutledare i Åbylund, Linköping



12 13

Det bor ungefär 135 000 barn och unga mellan 7 och 24 år i socioekonomiskt utsatta 
områden i Sverige. Många riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap och aldrig 
bli en del av samhället. Undersökningar visar att barn från mer utsatta 
samhällsgrupper vinner allra mest på scouting. Med projektet Scouting för alla vill 
vi ge barn och unga i utsatta områden tillgång till scouting genom att tillsammans 
med kommuner och skolor bland annat erbjuda:

• Scouting på elevens val, fritidsklubbar och ungdomsgårdar.
• Scoutdagläger på skollov där unga dessutom erbjuds feriejobb som scoutledare, där

det ingår en veckas utbildning i värdebaserat ledarskap och friluftsteknik.
• Bjuda in till scoutinspirerade familjeutflykter för att dels ge barnen möjlighet till

en upplevelse tillsammans med sina föräldrar och syskon, dels öka föräldrarnas
kunskap om scouting.

minst 30 barn deltar på

Scouterna har sedan hösten 2019 haft ett pilotprojekt tillsammans med Fryshuset 
grundskola Västra och Akadamiska skolan i Husby i Stockholms kommun. Sedan 
hösten 2021 samarbetar vi även med KistaRinkeby stadsdelsförvaltning och 
Husbygårdskolan. Nu vill vi sprida projektet till fler socioekonomiskt utsatta 
områden i Sverige. Vi har som mål att driva projektet minst tre år per område. 
Målsättningarna är att minst 100 barn och unga deltar i scoutaktiviteter varje vecka 
under terminerna, minst ett dagscoutläger genomförs varje sommar (där 15 
ungdomar får feriepraktik som scoutledare och    lägret) och 

 som får feriepraktik erbjuds även minst en familjeträff genomförs. De ungdomar 
delta i uppföljningsträffar.

PROJEKT ATT STÖTTA

 2  SCOUTING FÖR ALLA ––  
eetttt  fföörreebbyyggggaannddee  aarrbbeettee  mmeedd  bbaarrnn  oocchh  uunnggaa
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Om scouting inte hade funnits i 
skolan hade jag aldrig testat de 
här sakerna. Det finns ingen att 
testa med, vi brukar inte göra 
sådant. Jag har lärt mig olika 
saker, och jag känner att jag 
kan prestera. Jag kan bygga ett 
vindskydd, göra en sovplats ute i 
naturen, och göra upp en eld”

Sagt av en av eleverna i projektet

Jag hoppas att barnen ska få lära sig 
mer om friluftsliv och att de ska få 
upptäcka allt kul som går att göra i 
naturen. Jag hoppas också att de ska 
få känna att de klarar av saker, att de 
lär sig att samarbeta i en grupp och 
att de lär sig hur de kan vara med 
och påverka för ett bättre samhälle. 
Att de får verktyg att leda sig själv. 
Genom scouting bygger vi gemenskap 
mellan människor, och alla har ett 
gemensamt ansvar för att våra barn 
ska växa upp på trygga platser och få 
en meningsfull fritid. 

ELISABETH DANEFJÄLL, 
Medlemsutvecklingschef
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 3  SCOUTING I SKOLAN

Det finns grupper av unga som i större utsträckning än andra upplever hinder för att 
delta i fritidsaktiviteter. Det kan till exempel handla om brist på tid, att aktiviteten 
kostar för mycket pengar, att det är svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten 
upplevs som för svår. Med projektet Scouting i skolan vill vi sänka hindren och ge 
barn och unga som i vanliga fall inte söker sig till Scouterna möjligheten att uppleva 
scouting genom skola och fritids. Det gör vi genom att bland annat: 

• Ta fram ett pedagogiskt material som lärare och pedagoger, efter en kortare
utbildning, kan använda för att skapa scoutinspirerad verksamhet i skolan och på
fritids.

• Identifera kommuner som kan dra stor nytta av projektet, det kan till exempel
vara kommuner där scouting inte finns eller där barn och unga av olika
anled ningar inte naturligt deltar i föreningsliv, och erbjuda dem att köpa
materialet till en relativt låg kostnad.

• Besöka aktuella skolor och fritids för att berätta för eleverna om Scouternas
verksamhet och erbjuda dem att börja i en scoutkår, om en sådan finns på orten.
Eller starta upp en ny verksamhet just där.

Vi har som mål att etablera samarbete med minst 30 kommuner under tre år, en 
uppskattning är att vi då når över 70 000 barn och unga. Ett långsiktigt mål är att en 
del av de här barnen och ungdomarna väljer att fortsätta med scouting på sin fritid.

PROJEKT ATT STÖTTA
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Jag tror att det som Scouterna framför allt kan bidra med är funge-
rande verktyg för att skapa trygga grupper, utveckla elevernas sam-
arbetsförmåga och verktyg för att få alla att delta och bidra efter 
sin egen förmåga. Inom Scouterna är vi också duktiga på att skapa 
miljöer för lärande som upplevs som spännande och roliga utan att 
blanda in prov, betyg eller prestationskrav. Vi lär genom att göra. 
Och scouting erbjuder många olika vägar till kunskap, ofta med 
friluftsliv som grund. 

ANNA ROSQVIST
Lågstadielärare
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 4  STÄRKT PSYKISK HÄLSA 
HOS UNGA

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige ökar och har enligt Folkhälso
myndigheten fördubblats sedan mitten av 1980talet. Idag uppger nästan varannan 
svensk 15åring att de lider av psykosomatiska besvär. Att drabbas av psykisk ohälsa 
i unga år ökar risken för långvariga negativa konsekvenser, så som hemmasittande, 
socialt utanförskap, framtida ohälsa och missbruk. Med projektet Stärkt psykisk hälsa 

hos unga vill vi öka kunskapen om psykisk hälsa hos såväl ledare som scouter samt 
ge unga möjlighet att prata om känslor och mående med trygga vuxna som lyssnar, 
i syfte att stärka ungas psykiska hälsa än mer än vi gör idag. Det gör vi genom att 
bland annat:

• Kompetensutveckla ideella ledare så att de dels kan upptäcka om en scout mår
dåligt, dels kan samtala med unga om känslor och mående.

• Öka ungas kunskap om psykisk hälsa och hur de kan hantera känslor på ett
konstruktivt sätt.

• Skapa möjligheter till samtal om hur vi mår, dels mellan unga, dels mellan unga
och vuxna.

Vi har som mål att utbilda minst 350 ledare och nå minst 4 000 unga i åldern 1318 
år under tre år. Ett långsiktigt mål är också att metoden Listening Ears används på 
alla stora läger inom Scouterna.

PROJEKT ATT STÖTTA
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Visionen med projektet är att alla barn och unga som deltar i Scout-
erna känner att de kan komma precis som de är, om det har ett då-
ligt mående med sig ska inte spela någon roll. Om ett barn behöver 
extra stöttning så ska det finnas trygga ledare som har kunskap, tid 
och mod att möta det barnet. 
Om barn och unga ges möjlighet att prata om sina känslor utvecklas 
deras förmåga att hantera vardagliga problem som kan skapa oro 
och stress, därmed motverkas psykisk ohälsa i förlängningen. Min 
förhoppning är att vi kan skapa forum för dessa samtal.  

INGRID HÄGGBLOM
Projektledare
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Det här erbjuder vi dig
Ditt stöd är oerhört värdefullt för oss och gör stor nytta för barn och unga i Sverige. 
Som bidragsgivare har du möjlighet att engagera dig i vår verksamhet och våra 
projekt.Vi berättar regelbundet via nyhetsbrev hur vårt arbete fortlöper och erbjuder 
möjlighet att besöka vår verksamhet och delta i evenemang. Alla som har skänkt ett 
större belopp tackas bland annat på hemsidan och i verksamhetsberättelsen. Om du 
skulle önska någon annan form av återrapportering än vad som nämnts ovan är det 
möjligt. Låt oss diskutera vidare tillsammans!

Så här gör du skillnad
En gåva till Scouterna betyder att vi tillsammans kan utveckla framtidens ledare och 
engagerade samhälls och världsförbättrare. Det kan vara ett bidrag till ett projekt 
eller en icke öronmärkt gåva. Det kan också vara till exempel regelbundna överfö
ringar, minnesgåvor eller skattebefriade aktieutdelningar.

Vill du veta mer och/eller stötta något av ovanstående projekt? 
Varmt välkommen att kontakta Ann-Kristin Törnqvist eller Jenny Wass, ansvariga 
för Scouternas program för filantroper, stiftelser och företag:    
Ann-Kristin Törnqvist: ann-kristin.tornqvist@scouterna.se, mobil 0768-167027
Jenny Wass: jenny.wass@scouterna.se, mobil 0720-712328

För att skänka en icke öronmärkt gåva går det bra att sätta in valfritt belopp på 
Scouternas 90konto: Bankgiro 9003161. Tack för ditt bidrag! 

Baden Powell Fellows: Om du som privatperson vill stötta scouting långsiktigt både i 
Sverige och internationellt finns World Scout Foundations donatorprogram Baden
Powell Fellows där Kungen är hedersordförande.
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