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1 Projektbeskrivning (hela projekttiden)  
 

1.1 Syfte med hela projektet (sammanfattning)  
Scouternas uppdrag: 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. 

 
Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro och ett sammanhang på den plats där de bosätter sig, om det så 
är kort- eller långsiktigt, och vi har alla ett ansvar i att vara med och skapa den tryggheten och de 
mötesplatserna. I Scouterna finns en bred barn- och ungdomsverksamhet, vi är övertygade om att vi kan vara 
med och skapa de möten som behövs för att en öppen och trygg tillvaro ska vara självklar för alla som bor i 
Sverige. Scouterna finns överallt, från storstad till landsbygd, från små städer till stora byar. Så ser det ut i stora 
delar av världen, vilket innebär att människor som levt både lång och kort tid i Sverige alla kan ha Scouting 
som gemensam nämnare.Under de senaste åren har Scouterna lagt stort fokus på metodutveckling kring 
nystartad scoutverksamhet. Nu är det dags att öppna upp all scoutverksamhet och tillgängliggöra 
föreningslivet och friluftslivet för många fler barn och unga. Under 2016 har vi inlett projektet ”Tillgänglig 
scoutverksamhet för fler” som brett satsar på att öppna upp och tillgängliggöra Scouterna för fler barn och 
unga. Under året har vi haft möjlighet att utreda och starta igång breda satsningar som vi nu ser fram emot att 
kunna fortsätta med under 2017 och framöver. Vi kommer att under 2017 fokusera på att pilottesta och 
genomföra mycket av de satsningar som vi har haft möjlighet att utveckla och utreda under 2016. 
 

1.2 Verksamhetsområden och genomförande 
Scouterna vill erbjuda en trygg fritid för barn och unga i hela Sverige, på kort och lång sikt. Det tror vi att vi 
gör bäst genom att arbeta långsiktigt och nära den lokala scoutverksamheten. Genom att stötta lokalt 
engagemang och stärka unga ledare. Under projektets första år har fokus varit på att utreda och se över var 
trösklarna finns in i verksamheten och hur vi kan göra för att sänka dom. Vi har metodutvecklat inom 
tillgänglighet och mångfald och fokuserat på att börja sprida och förankra metoderna i rörelsen vilket 
verkligen kan skapa förändring.  
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Vi har under 2016 haft glädjen att även beviljas medel på andra håll, främst med fokus på att möta nyanlända 
Vi har därför, i det här projektet, valt att under 2017 satsa ännu mer riktat på att stärka och tillgängliggöra 
verksamheten inom utbildning, arrangemang och scoutverksamhet på olika sätt.  
 

1. 2 . 1 Scoutverksamhet på f ler  sätt än ett,  där  al la kan vara 

med 

 
Status 2016:  
Vi har i år tagit fram nya sätt att göra scouting på, vilket har resulterat i ett koncept för verksamhet med barn 
under 8 år (tillsammans med vuxen). Vi har genom nätverksträffar och workshops utvecklat nya sätt att mötas 
på, där scoutkårer som finns i samma område möts och utbyter inspiration och knyter samarbeten. Under 
2016 har vi färdigställt ett metodmaterial med syfte att tillgängliggöra svenskt föreningsliv och sänka trösklarna 
för nya scoutkårer att starta upp sin verksamhet. Då vi har sett ett behov där många nya svenskar behöver 
extra stöd för att kunna engagera sig i det svenska föreningslivet.  
 
Genomförande 2017 
Genom att göra scouting på olika sätt, för olika målgrupper och åldrar, tillgängliggör vi scoutverksamheten 
och friluftslivet för fler. Verksamheten öppnas upp och blir på allvar tillgänglig för alla barn och unga och 
även de som varit scouter i andra länder och på andra sätt, för barn och unga som vill utveckla sitt eget 
engagemang. Det gör vi genom att: Utmana normer och ramar inom rörelsen, bland annat genom 
grundfrågorna ”Vem nås av Scouterna, vem börjar, vem engagerar sig och vem påverkar?”. Genom att svara 
på de frågorna och utveckla hur verksamheten görs blir vi tillgängliga för fler. Samtidigt arbetar vi på olika sätt 
för att bli fler scouter, genom nya sätt att bedriva scoutverksamhet på och genom att inspirera och informera 
om hur vi kan göra scoutverksamhet på olika sätt. Vi utmanar genom frågor som: Måste all verksamhet vara 
på svenska eller kräva friluftsutrustning? Hur kan vi både göra på nya sätt och möjliggöra för alla att kunna 
vara med? Med programstöd, metodutveckling och inspiration kan vi utmana ramarna för hur scouting görs 
och göra den tillgänglig för fler. 
 
Målsättningar 2017 
  

 Implementera och sprida det nya konceptet med verksamhet för barn under åtta år (tillsammans med 
vuxna) som en möjlighet för fler att göra scoutaktiviteter tillsammans.  

 

 Utveckla ett material som samlar Scouternas kunskap om tillgänglighetsarbete, främst riktat till våra 
medlemmar för att de ska kunna öppna upp sin verksamhet för fler.  

 

 Använda Scouternas nationella storläger Jamboree17 som en plattform för att sprida olika sätt att 
göra scoutverksamhet på med målet att möjliggöra för fler att delta och engagera sig i Scouterna. 
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Jamboree17 kommer att samla ca 20 000 deltagare och Scouternas mål är at 5000 av dessa inte är 
scouter sedan tidigare.  

1. 2 . 2 Til lgängl iga utbil dningar f ör  engagerade ledare  

 
Status 2016:  
Fokus har under 2016 varit på att kompetensutveckla utbildare och kursteam i tillgänglighet och mångfald för 
att kunna välkomna fler in i Scouterna. Detta har möjliggjorts genom en nya metod som tagits fram under 
året. Därmed kan Scouternas mångfalds- och integrationsarbete bli en ännu starkare och ännu mer en 
integrerad del av Scouternas utbildningar.  
 
Genomförande 2017  
Unga och vuxna stärks i att ta plats i scoutverksamheten och i friluftslivet. När utbildningarna breddas och 
tillgängliggörs, bland annat genom verksamhet på fler språk än svenska, skapas möten mellan unga och vuxna 
som annars inte skett. Efterfrågan ökar ständigt på Scouternas utbildningar och vi vill nu utveckla hur vi 
arbetar för att tillgängliga dem för fler. Genom att stärka unga och vuxna kommer de alla bidra till en mer 
kvalitativ och inspirerande verksamhet lokalt, för fler barn och unga. Genom att stärka de ideella utbildarteam 
som håller i våra utbildningar kommer de att planera och genomföra utbildningar som blir tillgängliga för fler. 
I Scouternas strategi säger vi att Scouterna på sikt ska ha ”Sveriges bästa ledare”. Genom att erbjuda nya 
utbildningar inom till exempel normkritik kan vi ge ledare och team verktyg för att upptäcka begränsande 
normer och göra en mer inkluderande verksamhet  
 
Målsättningar 2017 

 Femstegsmodellen (en modell för att hitta trösklar och begräsningar) etableras som löpande 
kompetensutveckling för att stärka fler kursteam och ledare med målet att tillgängliggöra alla 
Scouternas ledarutbildningar för fler deltagare.  

 

 Om 2016 års utredning visar att vi ska tillgängliggöra utbildningar på fler språk, så görs den 
implementeringsplanen under 2017.   

 

 Om resultatet av översynen visar att vi ska genomföra en ledarskapsutbildning för unga i åldern 12-15 
år ska den vara tillgänglig och inkluderande för alla unga scouter som kan ha nytta eller glädje av att gå 
den. 

 

 Fortsätta att genomföra utbildningen ”Normkritiskt ledarskap” som vidareutvecklats och genomförts 
under 2016. Arbeta för att utbildningen kan bli en ordinarie utbildning i folkhögskolans kursutbud. 
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1. 2 . 3 Til lgängl iggöra f r i luf tsl ivet f ör  f ler  

 
Status 2016:  
Vi har under året sett ett ökat behov av på att informera om att naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv kan 
bedrivas nära din vardag och där du känner dig trygg. Vi arbetar vidare med att sänka trösklarna till friluftslivet 
genom förändringar i kursutbudet och en ny handbok för friluftsliv. Vi utvecklas och kommer hela tiden med 
nya lösningar för att fler ska bli trygga i naturen och sitt närområde.  
 
Genomförande 2017 
Unga och vuxna som varit scouter lång eller kort tid och bott i Sverige lång eller kort tid får tillsammans 
tillgång till friluftsliv och svensk natur genom trygga utbildningar. De kan sedan med nyfunnen trygghet finnas 
där när fler barn och unga upptäcker sitt närområde såväl som hela den natur vi har omkring oss. 
Redo för naturen är en friluftsutbildning för unga och vuxna som är särskilt viktig i vår ambition att skapa fler 
möten. Den tillgängliggör friluftslivet för många människor som annars inte är det nära. För att kunna 
genomföra utbildningen i hela landet behöver fler ledarteam rekryteras och friluftslivet är på många sätt en 
central del av svensk scouting och en av de sju pusselbitarna i Scoutmetoden. Redo för naturen erbjuder 
därför scouter och scoutledare utbildning i grundläggande friluftsliv för personer utan tidigare erfarenhet av 
att bedriva friluftsliv i svensk natur.  
 
Pedagogiken bygger på idén om ett situationsanpassat friluftsliv. Vem har du framför dig och vad står ni 
inför? Vi är väldigt stolta över den utbildning vi utvecklat och vet att den fungerar. Den har testats i flera 
omgångar och är utformad på ett sätt som gör den just lätt att anpassa och justera efter behov och målgrupp. 
Med ett stöd framöver hoppas vi kunna sprida utbildningen utanför Stockholmsregionen, där den så här långt 
främst genomförts, och samtidigt utveckla den vidare till att även inkludera Redo för naturen, Vinter.  
 
Parallellt med att friluftslivsutövandet ökar hos vad som kan definieras som etablerad medelklass ökar klyftan 
mot de som inte upplever friluftslivet vara för mig; vi ser tydlig hur olika socioekonomiska förutsättningar 
spelar roll. Här ser vi en stor potential att fånga och möta människor där de finns. Vissa har stor 
friluftslivserfarenhet från andra kontexter, helt enkelt natur som ser ut på andra sätt, andra har ingen vana vid 
friluftsliv alls. I våra nya scoutkårer är variationen stor mellan de som har friluftsvana och de som inte har det. 
Samtidigt växer Scouterna och många ledare och föräldrar, i alla delar av rörelsen, behöver precis den trygghet 
som Redo för naturen kan ge om du ska ut i naturen med barn och unga. Detta blir oerhört viktigt i en samtid 
där barn och unga inte på samma sätt som tidigare ger sig ut i naturen på egen hand. Fokus framöver kommer 
att ligga på att sprida och utöka Redo för naturen, samtidigt som vi fortsätter utveckla konceptet med fokus på 
att tillgängliggöra tätortsnära natur för fler. 
 
Målsättningar för 2017 

 Tillgängliggöra friluftslivet för fler genom till exempel subventioner av utrustning och Scouternas nya 
bok om friluftsliv.  

 

 Öka fokus på att marknadsföra och sprida den nu vidareutvecklade kursen Redo för naturen, för att 
den ska genomföras i varje region (Scouterna har fem regioner.) 
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 Ett ökat fokus på att informera och visa på att det finns tillgänglig tätortsnära natur och friluftsliv, 
med fokus på att naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv kan bedrivas nära din vardag och där du 
känner dig trygg. 
 

 Utveckla en ”Redo för naturen – Vinter” för att tillgängliggöra friluftslivet under hela året. 

1. 2 . 4 Upplevelser  utöver  det vanl iga f ör  f ler unga  

 
Status 2016: 
Vi har under året fokuserat på att utveckla, testa metoder och lösningar för att ännu fler som delar vår 
värdegrund ska få möjlighet att få upplevelser utöver det vanliga inom Scouterna. Vi tillgängliggör vår 
verksamhet för fler genom kompetensutveckling, behovsanalyser, utbildningar och praktiska lösningar som 
ska ge ännu fler barn och unga möjligheten till något extraordinärt.  
 
Genomförande 2017  
Ungdomar som engagerar sig i nya eller gamla scoutkårer runt om i landet erbjuds en möjlighet till något 
extraordinärt. Satsningen riktar sig till alla scouter, nya som gamla, men med fokus på tillgänglighet och bredd, 
och skapar därför de möten vi behöver för att kunna utveckla Scouterna och samhället vidare tillsammans. 
Varje år arrangeras ”upplevelser utöver det vanliga” för unga scouter. De benämns Scouternas arrangemang 
och är större friluftsäventyr och längre läger i Sverige eller runt om i världen. Det kan vara längre vandringar 
eller äventyr som är svåra att genomföra lokalt.  
 
Vi vet att arrangemangen stärker och inspirerar många scouter och öppnar upp för nya möten runt om i 
Sverige och världen. Haken är att de kan upplevas och vara svårtillgängliga, bland annat på grund av 
prislappen. Den är hög för att arrangemangen organisatoriskt täcker sina egna kostnader.  
Vi vill hitta fler sätt att erbjuda extraordinära friluftsupplevelser på, för ungdomar i hela landet. Både för de 
som varit scouter länge och de som är alldeles nya i verksamheten. Eftersom strukturen redan finns för 
planering och genomförande av arrangemangen vet vi att det kan gå relativt sett snabbt att lägga grunden för 
häftiga friluftsupplevelser och läger, som är tillgängliga för fler genom att till exempel utmana hur vi planerar 
och genomför verksamheten. 
 
 
Målsättningar 2017 

 Femstegsmodellen (en modell för att hitta trösklar och begräsningar) etableras som löpande 
kompetensutveckling för att stärka fler arrangemangsteam och ledare med målet att tillgängliggöra alla 
Scouternas arrangemang för fler deltagare.  

 
 

 Stötta nystartade scoutkårer och möjliggöra för barn och unga som står längre ifrån svenskt 
föreningsliv att delta på Scouternas storläger Jamboree17.  
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 Utreda och undersöka hur vi skapar rutiner för att scouter som nyligen blivit scouter i Sverige 
och/eller är engagerade i nystartad scoutverksamhet stöttas i att delta och ta plats på Scouternas 
nationella och internationella arrangemang.  

 

 Utveckla och trycka stödmaterial/temamaterial med syfte att underlätta för scouter och blivande 
scouter i 12-15-årsåldern att engagera sig och vara delaktiga i skapandet av sin egen verksamhet. 
Materialen skapas i två versioner, en riktad till scouter och en riktad till ledare, för att förenkla dialog 
mellan ledare och scouter om vilken verksamhet som ska bedrivas och varför.  

2 Förväntade effekter 
Förväntade resultat och effekter av den verksamhet som presenterats ovan. 

2.1 Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan 

vara med 
Genom att göra scouting på olika sätt, för olika målgrupper och åldrar, tillgängliggör vi scoutverksamheten 
och friluftslivet för fler än bara de som gillar att ”det är som det alltid varit”. Då vi under 2017 fokuserar på att 
sprida information och metoder för att stötta scoutkårer och medlemmar att öppna upp sin verksamhet för 
fler, skapar vi en verksamhet som passar fler och ger en väg in i det etablerade föreningslivet. Många unga får 
genom våra samarbeten scoutkårer emellan och med nya aktörer i lokalsamhället möjligheten att testa olika 
sätt att göra scouting.  
 

2.2 Tillgängliga utbildningar för engagerade ledare 
Unga och vuxna stärks i att ta plats i scoutverksamheten och i friluftslivet. På så sätt öppnas scoutrörelsen upp 
för fler som kanske annars inte tar sig ton i genomförandet och utvecklandet av verksamheten. När 
utbildningarna breddas och tillgängliggörs, bland annat genom verksamhet på fler språk än svenska, skapas 
möten mellan unga och vuxna som annars inte skett. Med stöd av de nya verktygen och metoderna som ska 
implementeras under 2017 kan Scouternas mångfalds- och integrationsarbete bli en ännu starkare etablerad 
och integrerad del av Scouternas utbildningar. 
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2.3 Tillgängliggöra friluftslivet för fler 
Unga och vuxna som varit scouter lång eller kort tid och bott i Sverige lång eller kort tid får tillsammans 
tillgång till friluftsliv och svensk natur genom trygga utbildningar. Vi kommer under 2017 att ha ett ökat fokus 
på att informera och visa på att det finns tillgänglig tätortsnära natur och friluftsliv, och ett aktivt friluftsliv kan 
bedrivas nära din vardag. Detta kommer resultera i att fler barn och unga kommer att få en nyfunnen trygghet 
när de upptäcker sitt närområde såväl som hela den natur vi har omkring oss. Friluftslivet tillgängliggörs för  
de som står långt ifrån det idag. 

2.4 Upplevelser utöver det vanliga för fler unga 
Ungdomar som engagerar sig i nya eller gamla scoutkårer runt i landet erbjuds en möjlighet till något 
extraordinärt. En upplevelse där just jag stärks, får lära känna ungdomar från hela Sverige och inspireras till ett 
fortsatt lokalt engagemang. När jag varit iväg kommer jag hem med ny kunskap och ett större självförtroende. 
Satsningen riktar sig till alla scouter, nya som gamla, men med fokus på tillgänglighet och bredd, och skapar 
därför de möten vi behöver för att kunna utveckla Scouterna och samhället vidare tillsammans. Genom att vi 
tillgängliggör vår verksamhet för fler genom utbildningar och praktiska lösningar kan vi ge ännu fler barn och 
unga möjligheten till en extraordinärt upplevelse.  
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3 Beskrivning av projektets budget, 

bidragsåret 2017 
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader. 
 
Budget görs för år 2, 2017 och indexeras upp och justeras för projektår 3-4, 2018-2019.  
 

       Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara med 
 

1. Metodutveckling och utredning: möjliggörs genom anställd tid  
2. Verksamhet för barn under åtta år (tillsammans med vuxna) 

Tryckkostnader för metodmaterial +göra inspirationsföreläsningar och workshops 
3. Material som samlar Scouternas kunskap om tillgänglighetsarbete 

Formge, trycka och sprida metodmaterial för lokala scoutkårer om Scouternas 
tillgänglighetsarbete 

4. Workshop och nätverksträffar under Jamboree17 
 

 
Totalt 

 
 

1.  Se nedan  
2.  20 000 

 

3. 60 000 
 
 

4.  20 000 
 
 

                            100 000 

      Tillgängliga utbildningar för engagerade ledare 
 

1. Metodutveckling och översyn: möjliggörs genom anställd tid  
2. Femstegsmodellen  

Arbeta tillsammans med och stötta ideella kursteam, genom helgmöten+ 
trycka och skicka ut femstegsmodellen  

3. Utbildningar på fler språk 
Metodutveckling och översyn: möjliggörs genom anställd tid  

4. Ledarskapsutbildning för unga i åldern 12-15 
Arbeta tillsammans med och stötta ideella kursteam, tex genom helgmöten 

5. Normkritiskt ledarskap 
Genomföra utbildningen ”Normkritiskt ledarskap” vid tre tillfällen 
 

 
Totalt 

 
 

1. Se nedan 
2. 30 000 

 
 

3. Se nedan 
 

4. 20 000 
              

5. 60 000 
 

 
 
 

110 000 
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      Tillgängliggöra friluftslivet för fler 
 

1. Metodutveckling och genomförande av utbildning: möjliggörs genom 
anställd tid  

2. Basutrustning  
Subventionering till basutrustning för friluftsliv till nya scoutkårer +boken ”Leva 
friluftsliv”  

3. Redo för naturen 
Genomföra utbildningen Redo för naturen, 5 tillfällen 

4. Tillgänglig tätortsnära natur och friluftsliv 
Arbeta tillsammans med och stötta ideella kursteam, tex genom helgmöten 

5. ”Redo för naturen – Vinter”  
Metodutveckling och översyn: möjliggörs genom anställd tid  

 
Totalt  

 
 

1. Se nedan 
 
2. 40 000 

 
 

3. 50 000 
 

4. 20 000 
 

5. Se nedan 
                            
 
 
                            110 000  

      Upplevelser utöver det vanliga för fler unga 
 

1. Metodutveckling och översyn: möjliggörs genom anställd tid  
2. Femstegsmodellen  

Arbeta tillsammans med och stötta ideella kursteam, genom helgmöten+ 
trycka och skicka ut femstegsmodellen  

3. Stötta nystartade scoutkårer och medlemmar att delta på Scouternas storläger 
Jamboree17  

4. Stötta Scouter i att delta och ta plats på Scouternas nationella och 
internationella arrangemang  

5. Underlätta för scouter och blivande scouter i 12-15-årsåldern  
Arbeta tillsammans med och stötta ideella kursteam, genom helgmöten +trycka 
stödmaterial/temamaterial  

 
 
Totalt 

 
 

1.  Se nedan  
2.  30 000 

 
 

3.  40 000 
 

4.  50 000 
 

5.  20 000 
 

                             
 
 
                           140 000 

Förutsättningar 

100 % tjänst. Projektledare för Scouternas tillgänglighets- och nystartsarbete 
Schablon personalkostnad inkl sociala avgifter 1 år 

                             Schablon OH-kostnad 1 år 
100 % tjänst. Projektledare för Redo för naturen och tillgänglighet på Scouternas folkhögskola 
                             Schablon personalkostnad inkl sociala avgifter 1 år 
                             Schablon OH-kostnad 1 år 
Ideell grupp som arbetar med mångfald och  

Kost/logi och resor för 6 helgmöten, inklusive Scouternas större konferenser och 
årsmöte. Schablon 6 personer. 

Tryckkostnader för metodmaterial  
Konferens, workshops- och nätverkskostnader för att utveckla arbetet vidare och samtidigt 
sprida det till fler 
 
Totalt 

 
 

520 000 
213 000 

 
                            520 000 

213 000 
 

                              54 000 
 

                              50 000 
 

50 000 
 
 

                         1 620 000 

Revision 30 000 

 
Totalt 

 
2 100 000 
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