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REKRYTERING OCH INTRODUKTION AV FÖRTROENDEVALDA 

Scouting för alla, det bästa stället för förtroendevalda och en uppskattad 
samarbetspartner - allt det här och mycket mer kan förtroendevalda i FiSSc jobba för!  

För att vi ska lyckas och trivas i förbundet behöver vi alla den bästa starten vi kan få 
och tillräckligt många kolleger att jobba med. Med hjälp av rekryterings- och 
introduktionskedjan vill vi se till att vi lyckas, tillsammans.  

Som gruppordförande är du tillsammans med din trio en nyckelperson och en viktig 
aktör, därför har vi som stöd till dig sammanställt den här handboken för just dig. 
Förutom struktur och ramar erbjuder den förslag på metoder och idéer för hur du 
tillsammans med trion kan rekrytera och introducera de personer som väljer att 
komma med och jobba för världsfred tillsammans med er! 

Enligt Hill, 2017, är personer mellan 30 och 50 mest aktiva och ideellt arbete minskar inte bland 
yngre personer. Det gäller bara att hitta dem! Myten om det sjunkande engagemanget- 
fallstudie Sverige 
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REKRYTERING 
 

Till gruppernas uppgifter hör att rekrytera nya gruppmedlemmar. Ytterst ansvarig är 
gruppordförande, men det är alltid bättre, mer lärorikt och roligare om ni gör det 
tillsammans som grupp! 

Den största insikten: Det är alltid enklare att rekrytera kontinuerligt under året när 
man märker att ett behov finns än att vänta tills den som avslutar sitt uppdrag nästan 
lämnat gruppen.  

Eftersom alla scoutuppdrag till sin natur är tidsbundna och kommer att ta slut är 
rekrytering en naturlig del av gruppens arbete. Med en kontinuerlig och strategisk 
rekrytering rekryterar ni inte för att få fler medlemmar, utan för att på lång sikt täcka 
den naturliga avgången. Rekrytering är därför väldigt viktigt för att skapa en 
livskraftig grupp. 

Syftet med rekryteringen är som med allt annat att svara på kårernas och 
organisationens behov. Fundera kontinuerligt på era uppdrag och vilken typs 
kompetens som behövs, det kan hända att samma person vill börja på en ny 
uppdragsperiod i samma grupp men att hens uppdrag borde justeras för att svara 
bättre på behoven och önskemålen.  

Rekrytera i vardagen men var medveten om riskerna med enbart kompisrekrytering 

- plocka de lågt hängande frukterna men se till att du också hämtar en stege för de som är lite 
utom räckhåll just nu! 

Förarbete – grupp och kontext 
Börja med att ställa er själva frågor om gruppen och er omgivning. Vilken kontext 
kommer den nya personen in i?  

Med svaret beskriver ni varför just er grupp är värd att aktivera sig i. Formulera ert 
gemensamma löfte till den nya förtroendevalda! 

Varför ska ni göra det här? 

 det stöder den egna uppfattningen om hurudan gruppen/den specifika omgivningen 
är och vad den gör 

 det stöder gemenskapen och den egna identifieringen med gruppen 
 det stöder marknadsföringen, ni kan använda svaret på frågan och löftet i annonsen 
 det är roligt! 

Om ni behöver hjälp att få igång hjärnan i de här banorna kan ni använda er av någon 
av följande metoder:  

Branding 

Medlemsnytta 

Ta ställning och diskutera 

Toyotas fem varför 



Scouternas femstegsmodell 

Förarbete – varför rekryterar ni? 
Som grupp, svara också på de här frågorna i början.  

 Varför rekryterar ni just nu?  
 Hur kommer ni att rekrytera, vilka metoder använder ni?  
 Vem är ansvarig för rekryteringen?  
 Vilken tidtabell behöver ni ha för rekryteringen? 

Förarbete – motivera din grupp! 
Den viktigaste resursen i rekryteringen är gruppen själv, er kreativitet, era kontaktnät, 
er syn på gruppens arbete & FiSSc och hur ni för fram det. Det är alltså ovärderligt att 
få med sig gruppens medlemmar och se till att de har klart för sig vad de gör och 
varför, dvs deras inre motivation. Få vill komma med en grupp där den som frågar ser 
ut att vara osäker på varför den själv är med eller väldigt obekväm med att fråga dig, 
det ger dubbla budskap.  

Det finns många sätt att komma igång, se t.ex. på Simon Sineks ”It starts with a why” 
på youtube och/eller använd er av någon av följande metoder:  

Vad motiverar mig?  

Min uppgift 

Rätt person för uppdraget 
Vilken typs uppdrag söks personer till just nu och vilken typs kompetens är särskilt 
eftertraktad? Vilka uppgifter ingår i uppdraget? Vad prioriterar ni särskilt och vad kan 
man klara sig utan? 

To do:  

1. Skriv en uppdragsbeskrivning.  
Beskriv gruppens kontext och era målsättningar, uppdraget… Ja, allt som ni 
kommit fram till i ert förarbete.  

På FiSScNät under ledarstöd, uppdragsbeskrivningar, hittar du flera 
uppdragsbeskrivningar som du kan ha som stöd i skrivandet! 

Nå ut – indirekt rekrytering 
Rekrytering är också marknadsföring- var tydlig, synlig och kreativ! 

Genom indirekt rekrytering kan vi potentiellt nå någon intresserad som vi ännu inte 
känner! Uppdragsbörsen och de kontinuerliga marknadsföringspuffarna om lediga 
uppdrag är verktyg för att öka transparensen och synligheten, göra reklam för alla de 
spännande och olika uppdrag FiSSc har. 

To do: 

1. Skriv en ”annons” 



Baserat på uppdragsbeskrivningen gör ni en ”annons” till FiSSc Uppdragsbörs. Sidan 
kommer att lyftas fram med jämna mellanrum i olika media och detta är ett sätt för er 
att skapa synlighet för gruppen och dess uppgifter samt kanske få kontakt med någon 
som ni inte ännu känner, det finns alltid scouter ytterom ens eget kontaktnät.  

Gruppen ansvarar för att skriva annonsen, lägga upp den och ta bort den när en person 
har rekryterats.  

Vi strävar till att ha samma struktur för alla annonser, så svara på de här frågorna:  

 Längd på uppdrag: 

 Lämpar sig för åldersgruppen:  

 Uppdraget kräver (i tid):  

 Uppdragets innehåll (i korthet) 
 

 Vad förväntar vi oss av dig? 
 

 Vad ger vi dig?  
 

 Vad kan du i uppdraget ge scoutingen?  
 
Tänk på målgruppen och vilken typs person som ni söker, anpassa annonsen efter det. 
Nedan hittar du några förslag på metoder för att tänka på gällande målgrupp.  
 
Målgruppsanalys 

 
2. Ladda upp annonsen på uppdragsbörsen inom utsatt tid så att 

rekryteringskommittén kan skicka ut en gemensam puff om lediga uppdrag i 
FiSSc på SOME och i KP. Alla gruppers beskrivningar finns med i ett inlägg. 
Enskilda puffar undviks för att inte skapa en känsla av spam.   

Nå ut – direkt rekrytering 
Direkt rekrytering - identifiera personer som du kan fråga, också utanför din egen 
cirkel! Rekryteringskommittén kan hjälpa med namn. 

"Klassiska ringrundan ger oftast bättre resultat och man kan rikta de egna kommentarerna och 
argumenten till den man talar med" 

”Rekrytering borde vara en dialog; Ta initiativ, lyssna, vänta, ta initiativ. Just när du ringer är 
den andra ditt enda fokus!” 

 
Vad säger man & hur?  
 
Sätt den andra personen i fokus, om något inte känns bekvämt för den kanske ni kan 
skapa uppdraget tillsammans och ändå behålla helhetsbilden? Vilka styrkor har 
gruppen och vad behöver ni? Kanske ni kan hitta en gemensam lösning? 

https://verksamhet.scout.fi/aktuellt/uppdragsborsen
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs0Z23n_fUAhXJF5oKHWrkBDMQtwIISzAH&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDXpA-nSA9Fk&usg=AFQjCNHBvABjeLJYzXftTTbQpmGYDktjzQ


”Det finns inga onödiga samtal, folk blir oftast smickrade att någon tänker på en och med ett 
enkelt samtal har du skapat synlighet för din grupp, FiSSc och kanske gjort uppdraget lättare för 
någon i framtiden, så som någon nu gjort för dig.” 

Replikbank - kom gärna ihåg att säga detta: 

”Jag har hört att du är intresserad” ”X sa att du skulle passa bra för uppdraget” 

 om inte av min grupp, det finns också X, y och Z som söker medlemmar, vad tror du 
om dem? 

 kan jag be någon av dem ringa om det intresserar mer? 
 kan du ge mig 3 nya namn som du tror att blir glad av att bli kontaktad av mig, ex: 

dvs sådana som tycker om att förverkliga evenemang? 
  kan jag få anteckna ditt namn för nästa års rekry? (om halvintresserad) 

Förslag: om det känns bekvämare kan du försiktigt ta kontakt via messenger först- 
med en länk till uppdragsbeskrivningen och en fråga om man kan ringa. 

 Ta vara på det första samtalet! 

Vad är den första reaktionen?  

Berättar det något om målgruppens syn på uppdraget och kan ni på något sätt ta det i 
beaktande? Innehållsmässigt eller i marknadsföringen?  

Gör gärna en enkät som ni besvarar efter alla samtal, de sammanställda svaren kan ge 
er mycket info och vara till nytta i fortsättningen! 

Vem ska jag fråga?  
Intresserade, sådana som redan är eller kan bli! 

 Vad säger djungeltrumman? 
o uppdragscoachen kan ha idéer 
o fråga kårerna, särskilt uppdragschefen och lotsen, kanske de vet någon som 

passar 
 Tidigare stabsmedlemmar, deltagare, medlemmar i arbetsgrupper.  
 Behövs en scout som också är lärare? Skrolla igenom medlemmarna i FSL:s fb-

grupp eller på LinkedIn:s olika grupper. 
 Behövs det på någon ort? Kanske det finns en lokal 4H-förening där det finns någon 

styrelsemedlem som också är scout, eller kan bli. Vem vet, kanske den håller på att 
avgå från styrelsen och söker något nytt?  

Aktiva mänskor är oftast redan aktiva! 

 

 

 

 



INTRODUKTION 
Hen sa JA! Jätteskoj! Det är nu arbetet börjar.  

Introduktionskedjan 

 

För att er nya gruppmedlem ska få den bästa möjliga starten har FiSSc en 
introduktionskedja för nya i förbundet. Ansvariga för de olika delarna är grupperna eller 
personerna i de gröna rutorna och det första du bör göra som gruppordförande är att 
hålla ett handslag.  

Handslag för förtroendevalda 
Handslag är scoutingens viktigaste verktyg - utnyttja det! 

Alla aktiva i förbundet har rätt till ett handslag. Vi föregår med gott exempel och gör 
handslag med alla som har ett uppdrag i FiSSc. Handslaget hjälper oss att tillsammans 
lyckas i våra uppdrag, då vi talat ut förväntningar vi har på varandra, våra 
gemensamma mål och kommit överens om arbetssätt. 

I handslaget ingår beskrivning av uppgiften, genomgång av arbetsmetoder, diskussion 
om hurdant stöd man får i uppdraget och vilka mål man vill uppnå. Om ni väljer att 
skriva ner något, kanske den som tar emot uppdraget kan skriva? Det stärker 
ytterligare känslan av delaktighet och gör att hen knyter an till uppdraget. 

Handslagsmodellen för förtroendevalda baserar sig på uppdragsnyckeln och består av 
tre olika tillfällen. Du hittar handslagsmodellerna på FiSScNät. Märk särskilt checklistan 
som tagits fram för dig i det första handslaget, kryssa gärna av när ni diskuterat igenom 
dessa saker utöver det vanliga handslaget:  

 Gruppens uppgifter 
 Uppdragsbeskrivningen (eller utkastet om uppdraget är nytt) 
 Trions arbetsfördelning 
 Gruppens egna förväntningar 
 Gruppens målsättningar 
 Gruppens närmaste samarbeten 
 Verksamhetsområdets motsvarighet i FS 

Om du känner att du vill ha lite mera underlag till handslagsdiskussionen kan du 
förutom blanketten använda dig av verktyg för utvecklingen inom uppdraget. 

https://verksamhet.scout.fi/utbildning/uppdragsnyckel
https://verksamhet.scout.fi/sites/partio.fi/files/kehittyminen_pestissa_sve.pdf


Kom ihåg att också andra sorters handslag kan komma på fråga så länge ni behandlar alla 
punkter ovan och i blanketten, t.ex. ett grupphandslag, över en skype eller en kopp kaffe! 

Introduktion till FiSSc 

För att er nyrekryterade gruppmedlem officiellt ska få ett uppdrag måste du skriva in 
personen enligt instruktionerna i FiSSc uppdrag under er grupp. På styrelsens följande 
möte kommer medlemmen att tillsättas och då får hen:  

 Tillgång till FiSScNät och ert arbetsområde 
 En scout-epost 
 En Välkommen till FiSSc-epost med mera information om introduktionen 

Berätta gärna om introduktionspaketet och uppmuntra hen att bekanta sig med 
materialet! 

Introduktionspaket 

 Handslag, mellanhandslag och avslutande handslag.  
 Introduktionssida på FiSScNät 

På den här sidan finns alla styrdokument och viktiga guider listade och länkade till rätt 
ställe i Kuksa. Det är tänkt som ett stöd i att hitta på FiSScNät. Börja gärna med att läsa 
guiderna Hur vi FiSScar och FiSScNät & 0365!  

 Moodlekursen ”Hur vi fiSScar” 

Här kan man läsa själv om olika teman. Kursen passar den som gärna idkar 
självstudier på ett strukturerat sätt och som uppskattar ett system för att ta sig an alla 
delar av FiSSc.  

 Introduktionsskype 

Under året ordnas det åtminstone 4 stycken introduktionsskypeträffar, öppna för alla 
men särskilt riktade till de som kommit med sedan senaste träffen. Ledarstödsgruppen 
hör av sig till de nya när den nästa närmar sig! 

Skypeträffen räcker 2h, under den första timmen går vi igenom frågor och praktiska 
saker riktat till de riktigt nyaste (kululasku, FiSScNät, boka utrymmen, rättigheter och 
skyldigheter) och därefter har vi en timme till inbokat för en temahelhet som fler kan 
hoppa med på om de vill, också de som varit längre aktiva. 

Introduktion- tänk på 
 

 Du har varit med och skapat hens förväntningar- kommunicera tydligt om 
förväntningar och mål, både personliga och gruppens! 

 Fundera på hens egen nytta, hur kan du hjälpa hen att skapa ett uppdrag som hen 
får ut vad den vill av? Lyssna på vad hen säger och skräddarsy vid behov. 

https://partio.sharepoint.com/partioyhteisot/fissc/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=164bb578baddd44ab93d4694432442b5c&authkey=ARoX_wvB_nADUB_m7Upb-kU


 Förtroende måste alltid fås, det finns inte från början 
 Hen är inte beroende av gruppen, gruppen är beroende av hen- observera och var 

lyhörd! 
 Du är just nu sakkunnig, för en dialog om verksamheten, förväntningar och ert 

gruppkontrakt. 
 Slå genast fast en check-up tid där ni går igenom de saker hen vill tala om och de 

saker du tycker att är särdeles viktigt för uppdraget några veckor senare, 
sammanställ en agenda innan.  

 Be den nya ställa frågor, kanske inte inför gruppen men på tumis. 
 Lämna ingen ny ensam i uppdraget - värna om feelisen. 
 Stöd den nya medan den lär sig och värna om motivationen, särskilt i början! 

Introduktion till gruppen 
 

Att skapa en känsla av tillhörighet hos en ny person är utmanande, speciellt om den 
egna gruppen är väldigt sammansvetsad och varit med om mycket tillsammans. Var 
medveten om utmaningen och bered dig på att jobba stenhårt för att få det att funka, 
en ny kollega ger nya möjligheter, ta det i beaktande och fira möjligheten till forming! 

 

Tillsammans skapar gruppen normerna som styr er och er gemensamma uppfattning 
om hur meningsfullt och intressant arbetet i gruppen är. Hur ni diskuterar ert 
verksamhetsområde, FiSSc och era uppgifter påverkar allas motivation och som 
ordförande har du möjlighet att styra diskussionen och med hjälp av metoder se till allas 
välbefinnande. Det är alltid bra att diskutera gruppkontraktet på nytt när det kommer 
en ny person med i gruppen, det ni kommit överens om tidigare behöver inte längre vara 
det bästa för den nya gruppen.  

Hur är vi inkluderande? 
 

 Undvik trivselklubbar  

Men förstås ska ni trivas och ha roligt! Med att undvika trivselklubbar menar vi att ni 
ska se till att ni har substans på mötet och talar om det ni ska och har lovat att den 
rekryterade ska få jobba med. Håll er till agendan och undvik på det sättet besvikelser. 
Möten är till för att fatta beslut- gör det roligt och effektivt! 



Dra gränser mellan mötet och socialt umgänge, t.ex. genom att börja med att laga mat, 
äta och småprata. Dra sedan mötet effektivt och målinriktat. På det sättet får ni ut det 
bästa av myntets båda sidor och alla får sina behov fyllda (de som vill ha strukturer och 
tydlighet och de som vill umgås och ha roligt). 

 Undvik intern jargong 

Om ni har nya- tänk extra på att förkortningar och intern jargong kan upplevas väldigt 
exkluderande.    

 Inkluderande strukturer  

Se till att ha inkluderande möten, t.ex. med tillgängliga och välplanerade skypemöten. 
Bekanta dig gärna med tipsen för ett fungerande skypemöte som du hittar i GuldFiSSc-
mappen på FiSScNät! 

De bästa teamen är de som lyssnar på varandra och är respektfulla mot alla medlemmarna och 
deras känslor och behov. 

 

METODPAKET 
 

Branding, svara på de här frågorna 

Om gruppen skulle skriva en kontaktannons, vilka 3 adjektiv skulle hen använda?  

Vilka värden kämpar gruppen för i en demonstration?  

I en arbetsintervju, vad särskiljer den? 

Om gruppen skulle vara en politiker, vad skulle den lova?  

Vad skulle gruppen ha på sig på din första dejt?  

Vad ska den bli när den blir stor?  

Efter skilsmässan från gruppen har medlemmen följande kompetenser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsnytta 

Som medlem i gruppen och genom sitt uppdrag ger man scoutingen av sin tid och gör 
en skillnad för rörelsen och den egna gruppen. Som förtroendevald får man också 
saker från FiSSc eller scoutingen, det kan vara fråga om stärkta kompetenser och 
färdigheter, mysiga sushistunder med gruppen, en Open Badge eller en rad på scout 
CV:n. De här sakerna kan vara sådana som kommer automatiskt (passivt) eller sådant 
man måste göra en insats för att uppnå nyttan med (aktivt)  

Fyrfältet med kursiva exempel 

 

AKTIV 
 

 
 

MEDLEMSNYTTA 
(vad ger gruppen 

medlemmen?) 

 mysiga 
sushistunder 

(någon måste köpa 
ris) 

förnyat stödmaterial 
för 

vuxenrekryteringen 

 
 

NYTTA MED 
MEDLEMSKAPET 

(vad ger medlemmen 
gruppen/scoutingen) 

Scout CV rad den egna kåren har 
en kontakt i FiSSc  

  
PASSIV 

 

Rita upp modellen och: 

1. Placera individuellt ut med post-it lappar förmåner och aktivitetsmöjligheter i 
fyrfältet.  

2. Är ni överens var post-itsarna ska vara?  
3. Är det jämt fördelat mellan fälten? 
4. Är det medvetet eller har det blivit så?   

Ta ställning och diskutera 

Beroende på i vilket skede gruppen är i gruppbildningen kan det ibland vara nyttigt att 
även ta ställning till de svårare frågorna innan man får med en ny gruppmedlem.  

Övningen går ut på att ta ställning till frågor genom att flytta till till det aviserade 
området för ” Jag håller med helt och hållet”, ”Jag håller inte med” och ”Jag vill vara i 
mitten” 

Frågor:  

1. Gruppen är öppen för alla 
2. Alla kan komma med 
3. Det är lätt att vara ny i gruppen eftersom alla blir väl omhändertagna 
4. I vår grupp kan alla vara sig själva 
5. Hos oss ges alla samma möjligheter 
6. Någon annan fråga 



 

Toyotas fem varför 

Genom att fem gånger fråga efter varför ett fenomen (t.ex. om gruppen kom fram till 
att det inte är lätt att vara ny i gruppen) har uppstått kan man hitta rotorsaken till 
detta och jobba med det. Om man bara kortsiktigt eliminerar fenomenet eller 
utmaningen kan det komma tillbaka. Det är viktigt att komma ihåg att modellen 
tydligt förespråkar processens ansvar för utmaningen, dvs ”people do not fail, 
processes do", eller med andra ord "leta efter vad som är fel – inte vem som gjort fel.  

ex. Varför är det inte lätt att vara ny i gruppen? Därför att vi använder många 
förkortningar 

Varför använder vi förkortningar? Därför att vi är vana med det, det har blivit en del av 
vår jargong 

Varför har vi en egen jargong? Därför att det skapar en gemenskap 

Varför skapar det en gemenskap? Därför att vi då kan urskilja vem som hör till oss och 
scoutingen 

Varför är det viktigt att urskilja vem som hör till oss? Därför att…. 

osv 

Tills svaret är: Därför att vi behöver något som får oss att identifiera oss med FiSSc.  

Slutsats: Fixa något symboliskt som alla kan ha (en FiSSchalsduk 😉) och sluta med 
förkortningarna när grundbehovet är uppfyllt.  

Scouternas 5 stegsmodell 

Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda 
femstegsmodellen kan vi hitta gemensamma lösningar och svar på utmaningar 
gruppen och FiSSc står inför. Modellen går ut på att reflektera och diskutera allt från 
vem som kommer med till vilka som stannar kvar och påverkar. Att reflektera över 
gruppen genom femstegsmodellen hjälper oss också att se vår egen roll och vilka 
erfarenheter vi har i vår grupp. Vilka hittar till vår grupp? Vem eller vilka sätter 
reglerna för vad som gäller? Kan det vara så att vissa trivs bättre och därför stannar 
längre? 

Läs om modellen och hur du ska göra här: http://www.scoutservice.se/files/2016/07/5-
steg_ovning_scoutkar.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.scoutservice.se/files/2016/07/5-steg_ovning_scoutkar.pdf
http://www.scoutservice.se/files/2016/07/5-steg_ovning_scoutkar.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad motiverar mig till att rekrytera till gruppen?  

 Oftast rekryterar jag:  
 Jag tänker nu den här gånger förutom de ovannämnda fråga:  
 Det här är jag obekvämt med/rädd för i rekryteringssammanhang:  
 Jag vill överkomma rädslan för att:  
 Jag utmanar mig själv att:  
 Mina värvningsargument:  

1. 

2. 

3. 

 

Min uppgift:  

Jag ska i samband med __________tala med__ personer om __________ och 
av dem ska jag fråga minst ____personer om de vill jobba med mig i gruppen med 
det lediga uppdraget.  

 

 

 

 

 



Målgruppsanalys  

När ni skriver annonsen kan det vara bra att fundera på målgruppen och hur väl 
innehållet motsvarar och svarar på behoven och intressen för att målgruppen ska vara 
intresserad.  

Svara på följande frågor:  

 Beskriv målgruppen med 3 adjektiv 
 Vad gör hen på dagarna och fritiden?  
▪ Vilka behov eller utmaningar har hen i vardagen?  
▪ Vilka behov eller utmaningar har hen i scoutingen?  
 Hur motsvarar uppdragets annons detta? 
 Vad borde man tänka på för att möta behoven och utmaningarna bättre? Finns det 

något man kan ändra i uppdraget? 
 Hur ska uppdraget marknadsföras? Tänk på målgruppens nytta, behov och 

utmaningar.  

 


