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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Scouterna

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Friluftsliv och äventyr för alla
Projektstart (år/mån):

2022/Januari
Projektslut (år/mån):

2024/December
Projektets totala budget (kr):

6 509 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

2 223 000 2022
2 143 000 2023
2 143 000 2024

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Elisabeth Danefjäll
E-postadress:

elisabeth.danefjall@scouterna.se
Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

076-623 25 79

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att uppleva
friluftsäventyr tillsammans, växa som individer och förändra både samhället och
världen. Vi står upp för mångfald, inkludering och alla människors lika värde. Hos
oss är alla barn och unga välkomna.

Syftet med projektet "Friluftsliv och äventyr för alla" är att göra friluftslivet
tillgängligt för fler och nå nya grupper av barn, unga och vuxna, till exempel på
landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Det här uppnår vi genom att:
• Stötta de scoutkårer som inte har kunnat hålla verksamheten i gång under
pandemin (ofta små kårer med få ledare), så att de kan starta om och bygga upp
verksamheten på nytt.
• Starta nya scoutverksamheter på orter där Scouterna inte har någon verksamhet
idag, framför allt på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.
• Starta samarbeten med organisationer och föreningar för att nå ut med scouting
till målgrupper som vi idag har svårare att nå ut till (t ex barn och unga i
socioekonomiskt utsatta områden). Tillsammans skapar vi scoutverksamhet som
passar målgruppen.
• Utveckla nya metoder att starta och driva scoutverksamhet på, som sänker



tröskeln att bli ledare och gör det enklare att starta nya verksamheter.

Scouting, där friluftsliv är en viktig del, ger barn och unga möjlighet att må bra,
utvecklas som individer och uppleva gemenskap. Friluftslivet ger en relation till
naturen som är värdefull i sig, men den är också viktig i den demokratiska uppgiften
som medborgare. Naturen och friluftslivet borde därför vara tillgängliga för alla.

För att kunna återstarta verksamheten efter coronapandemin, göra friluftslivet
tillgängligt för alla och nå nya grupper av barn och unga, söker Scouterna nu stöd
från Svenskt Friluftsliv. Vi vill främja fysisk aktivitet och naturkontakt, stärka barns
och ungas tro på sig själva, lära barn och unga om allemansrätt och att värna om
naturen samt öka inkluderingen i samhället. Effekten av arbetet blir bättre hälsa
och ökat välbefinnande bland barn och unga samt minskat utanförskap i samhället.
En effekt blir också att Sverige får fler unga som aktivt bidrar till en bättre värld.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Allt fler barn och unga söker sig till Scouterna, inte minst under coronapandemin
har många velat börja hos oss. Många av dem som har velat börja i Scouterna har vi
kunnat ta emot, men många barn och unga har också hört av sig från orter där vi
saknar verksamhet idag, de har vi tyvärr inte kunnat ta emot.

En annan utmaning vi har är att en del kårer inte haft kraften att ställa om
verksamheten och ta sig igenom pandemin. Det gäller framför allt några av de
mindre kårerna som är mer sårbara om någon eller några ledare blir sjuka eller
måste stanna hemma på grund av symptom. Det här har lett till att en del barn och
unga har lämnat verksamheten.

Forskning visar att friluftsliv har en lång rad positiva effekter för såväl individ som
samhälle - det gäller till exempel psykisk och fysisk hälsa, jämställdhet och
integration. Möjligheterna till friluftsliv och natur skiljer sig emellertid åt mellan
olika grupper, beroende på bland annat socioekonomi och etnicitet. Barn och unga
som bor i socioekonomiskt utsatta områden är mindre ute i naturen än andra barn
och unga. Det beror bland annat på ovana, bristande kunskap om allemansrätten
samt att de upplever naturen som otrygg och kanske rent av farlig. Brist på
utrustning och hög upplevd kostnad är andra faktorer.

Undersökningar visar, och vi vet, att scouting förändrar liv. Barn som har varit med
i Scouterna har bättre självkänsla, är mer ansvarstagande, är bättre på att
samarbeta och är mer inkluderande. Scouter har också en ökad natur- och
miljömedvetenhet och är mer aktiva samhällsmedborgare.
Med det här projektet vill vi ge fler barn och unga chansen att gå med i Scouterna,
upptäcka friluftslivets många möjligheter och växa till sin fulla potential. För att
kunna göra det behöver vi dels stötta de kårer som tappat medlemmar under
pandemin. Vi behöver också utveckla nya sätt att starta scoutverksamheter på och
samarbeta än mer med kommuner och organisationer som har verksamhet i
socioekonomiskt utsatta områden.

En framgångsfaktor för att kunna starta nya scoutverksamheter är att sänka
tröskeln att bli ledare. I Scouterna jobbar alla scoutledare ideellt och det blir allt
svårare att rekrytera nya ledare som vill driva en förening. Många vuxna är
intresserade av att göra verksamhet med barn men är mindre intresserade av att
driva en förening med allt vad det innebär av administration. Att starta upp en
förening på traditionellt vis tar mycket kraft. Först måste det finnas ideella som vill
vara med i en styrelse. Sedan ska ett årsmöte genomföras och organisationsnummer
och stadgar ska komma på plats. Det går väldigt mycket tid till administration innan
det ens är möjligt att komma i gång med det viktigaste: Att skapa friluftsliv och
äventyr tillsammans med barn och unga!



Vi har nu hittat en metod, som Scouterna i Storbritannien använt framgångsrikt
under flera år, som vi har inspirerats av och som vi nu vill införa i vår organisation.
Enkelt beskrivet går den ut på att starta hubbar som fungerar som värdföreningar
för nya scoutverksamheter. Värdföreningen tar hand om det administrativa arbetet
så att de nya scoutledarna helt och fullt kan fokusera på att erbjuda barn och unga
äventyr och kompisar genom scoutings och friluftslivets alla möjligheter. Under
varje värdförening kan det sedan finnas upp till tio nystartade verksamheter på
olika orter. De nystartade verksamheterna kommer att växa för varje år och när det
finns en stabil grund knoppas verksamheten av från hubben och bildar en egen
scoutkår. När den här metoden är färdigutvecklad och har lanserats på bred front
kommer det att gå mycket fortare att starta nya scoutverksamheter.

Mål
Det övergripande målet för projektet Friluftsliv och äventyr för alla är att göra
friluftslivet tillgängligt för fler och nå nya grupper av barn, unga och vuxna, till
exempel på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.

Målgrupper
Projektets aktiviteter har flera målgrupper:
• Barn och unga 8-25 år från alla delar av samhället och hela Sverige.
• Vuxna som skulle kunna bli ideella ledare i Scouterna (vårdnadshavare till barn
samt unga vuxna med intresse för friluftsliv).
• Befintliga ideella i scoutrörelsen som ska bemanna hubbarna/värdföreningarna.
• Kommuner där vi vill etablera nya scoutverksamheter.
• Organisationer som vi vill starta nya scoutverksamheter tillsammans med.

Aktiviteter
För barn och unga startar vi nya scoutverksamheter så att alla som vill börja i
Scouterna kan göra det och för att de som ännu inte känner till Scouterna ska få
chansen att upptäcka Scouterna.
För vuxna som skulle kunna bli ideella ledare i Scouterna utvecklar vi nya sätt att
starta scoutverksamheter på samt tar fram material, verktyg och utbildningar så att
det blir enkelt att komma i gång med scouting. Allt för att göra det mer attraktivt att
bli ledare.
För befintliga ideella i scoutrörelsen genomför vi utbildningar så att de kan
bemanna hubbarna/värdföreningarna.
För kommuner och organisationer genomför vi informationsträffar där vi berättar
om Scouternas verksamhet i syfte att starta nya scoutverksamheter tillsammans.

2022 Fokus: Bygga kunskap, testa och paketera vår metod
• Uppstart av projektet, bemanning av nystartskonsulenter där vi önskar att minst
en talar arabiska (vi har fått flera förfrågningar om samarbete från föreningar där
medlemmarna talar arabiska) och en har projektledaransvaret, organisering och
planering
• Kontakta kommuner och organisationer för etablering av nya scoutverksamheter
• Starta hubbar/värdföreningar och utbilda befintliga ideella ledare
• Ta fram nystartspaket (materiel och kompetensutveckling)
• Ta fram informationsmaterial/kommunikationskampanj för att synas på orten
• Starta nya scoutverksamheter på orter där vi inte finns
• Tillsammans med våra samarbetspartners anpassa Scouternas program för att
möta målgruppens behov
• Rekrytera och utbilda ledare till de nya verksamheterna
• Rekrytera barn och unga till de nya verksamheterna
• Identifiera och erbjuda stöd till kårer som behöver hjälp med återuppbyggnad
efter pandemin.
• Följa upp, utvärdera och rapportera
• Kommunicera projektets resultat och lärande till andra, både inom och utanför
Scouterna.



2023 Fokus: Bredda, fortsätta bjuda in, skapa mer samarbeten, nå nya målgrupper
• Fortsätta hjälpa och stötta de nya verksamheter som startades under 2022 samt
rekrytera fler ledare och barn till dessa så att de kan växa
• Hitta fler samarbeten med kommuner och organisationer
• Starta fler hubbar/värdföreningar och utbilda befintliga ideella ledare
• Starta fler nya scoutverksamheter
• Rekrytera och utbilda fler ledare till de nya verksamheterna
• Rekrytera fler barn och unga till de nya verksamheterna
• Följa upp, utvärdera och rapportera
• Kommunicera projektets resultat och lärande till andra, både inom och utanför
Scouterna

2024 Fokus: Bredda, fortsätta bjuda in, skapa mer samarbeten, nå nya målgrupper
• Fortsätta hjälpa och stötta de nya verksamheter som startades under 2022 och
2023 samt rekrytera fler ledare och barn till dessa så att de kan fortsätta växa
• Hitta fler samarbeten med kommuner och organisationer
• Starta fler hubbar/värdföreningar och utbilda befintliga ideella ledare
• Starta fler nya scoutverksamheter
• Rekrytera och utbilda fler nya ledare
• Rekrytera fler barn och unga till de nya verksamheterna
• Följa upp, utvärdera och rapportera
• Kommunicera projektets resultat och lärande till andra, både inom och utanför
Scouterna

Under de tre år projektet pågår avser Scouterna ha tre nystartskonsulenter på plats.
Scouterna har möjlighet att finansiera en av dessa, medan vi söker finansiering för
ytterligare två. Förväntade effekter utgår ifrån tre heltidsprojekttjänster.

Förväntade effekter

Förväntade effekter

Projektets mätbara resultat efter tre år (mäts bland annat med hjälp av en kvalitativ
undersökning) är:

Aktiviteter
• 150 nya scoutverksamheter har startats
• 3000 nya barn och unga har erbjudits plats i de nya scoutverksamheterna
• 1050 nya vuxna engagerar sig som ledare i scoutrörelsen
• 10 nya samarbeten med andra organisationer har etablerats

Samtliga målgrupper
• 90 % av föräldrar, barn, unga och samarbetspartners är nöjda med verksamheten.

Föräldrar
• 80 % av föräldrarna har fått större kännedom om friluftsliv, scouting och
engagemangmöjligheter

Barn och unga
• 80 % av barnen och ungdomarna tycker det är värdefullt att vara med i
scoutverksamheten
• 80 % av barnen och ungdomarna har ökat sitt intresse för friluftsliv och känner sig
tryggare i naturen
• 80 % av barnen och ungdomarna har ökat sina kunskaper om allemansrätten
• 80 % av barnen och ungdomarna har upplevt äventyr och tycker det varit roligt att
testa nya saker
• 80 % av barnen och ungdomarna tror mer på sin förmåga att klara av saker
• 80% av barnen och ungdomarna tycker att de blivit bättre på att samarbeta med
andra
• 80 % av barnen och ungdomarna har ökat sitt intresse för scouting



Nya ledare
• 80 % av ledarna har ökat sitt intresse för friluftsliv
• 80 % av ledarna upplever att de fått ökad kunskap i friluftsteknik och pedagogik
• 80 % av ledarna upplever att de fått ökade kunskaper i värdebaserat ledarskap
• 80 % av ledarna har ökat sitt intresse för scouting

De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är:
• Att scouterna blir starkare som aktör och snabbare på att möta ökad efterfrågan
av friluftsliv
• Att unga i socioekonomiskt utsatta områden får ökad kunskap om scouting och
kan tänka sig att bli ideella scoutledare i framtiden och välja scouting som
fritidsaktivitet till sina barn

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Nystartskonsulenter 2 personer varav en även har projektledaransvaret), 200 % 827 000
Metodutveckling 40 000
Resor och boende 390 000
Marknadsföring och kommunikation 50 000
Aktiviteter på arrangemang och lokala mötesplatser 50 000
Utbildning av nya scoutledare och styrelseledamöter i hubbarna 100 000
Inköp av ”nystartskit” (t ex stormkök, vindskydd, yxa och knivar) 250 000
Framtagande av utvärderingsenkät (utifrån Idéer för livets metod) 40 000
Övriga personalkostnader (telefon, friskvård, arbetskläder etc) 20 000
OH (Arbetsledning, IT, HR-stöd, admin, ekonomistöd, lönehantering, lokal) för 200 % tjänst 426 000
Revision 30 000

Summa, kr: 2 223 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

4160 (2x2080 timmar) 214

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


