
KÅRENS EGEN PLAN
Med hjälp av nedanstående frågor kan ni i kåren arbeta fram er egen plan för hur ni 
främjar ett respektfullt beteende och hur ni bör gå tillväga ifall ni behöver ingripa i ett 
fall av osakligt beteende eller mobbning. Skriv ner era svar och spara dem så att kårens 
medlemmar och ledare kommer åt dem.
Diskutera öppet med varandra, lyssna och uttala också sådant som ni kanske inte tycker 
lika om. Tillåt alla att säga sin åsikt, även om det betyder att ni behöver reda ut något som 
ni tycker olika om. 

1) Mobbning och osakligt beteende i vår kår kan t.ex. ske i form av …

2) I följande situationer behöver vi vara speciellt uppmärksamma, för då kan 
våra medlemmar vara extra sårbara:
Vad sker bland barnen då ledare inte är med? Vad sker i relationen ledare-ungdom eller 
ledare-ledare? Hur övervakar vi lägerdeltagarna under fritiden eller när det är läggdags? 
Hur organiserar vi lägertoaletterna? Vilka slags lekar, sketcher och program har vi under 
våra evenemang?

3) I vår kår förebygger vi mobbning genom att …
Hur bemöter vi varandra och utomstående? Får alla barn och unga prova på alla slags 
uppgifter? Hur pratar vi med varandra? Lyssnar vi på varandra? Får alla tala? Finns det 
klickbildningar i vårt ledargäng, eller ledare som styr och ställer mer än de andra vill? 
Hur talar vi om dem som inte är med just nu? Talar vi om respektfullt beteende och 
kränkningar i t.ex. handslagsdiskussioner och i åldersgrupperna? Kan vi prata oftare, för 
att minska tröskeln för att ta upp saker till tals? Hur förbereder vi kårens yngre ledare på 
den här biten av ledarskap? Har alla gått utbildningen ”Tryggt Tillsammans”? 

4) Då vi behöver ingripa …
Vet vi alla hur vi ska göra om vi bevittnar mobbning, hör nedsättande kommentarer eller 
ser att någon tafsar på någon annan? Hur ingriper vi? Hur gör vi om ett barn eller en 
ungdom berättar för oss att hen blivit kränkt på något sätt av en annan medlem eller 
ledare? Hur gör vi om en ledare favoriserar någon av medlemmarna?
1) I vilka situationer ingriper vi?
2) Hur ingriper vi då det behövs?
3) Hur agerar vi när situationen är förbi?

5) Vem i eller utanför kåren kan ge stöd då det behövs (namn och 
kontaktuppgifter)?

6) Vem informerar och följer upp att de övriga kårmedlemmarna känner till hur 
de ska agera i fall om mobbning och osakligt beteende sker i kåren?

 \ Vem?
 \ När?
 \ Hur?
 \ Var sparas denna plan?

7) När följer vi upp och uppdaterar planen nästa gång?

8) Kårens trygghetsperson är (namn och kontaktuppgifter)

Kanske finns det i er kår omständigheter som inte fått utrymme i frågorna ovan. Associera 
vidare, tänk på de aspekter som är aktuella för er! 

FINLANDS SVENSKA SCOUTERS
PLAN FÖR RESPEKTFULLT BETEENDE

Det första idealet för  
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f. är 

”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den 
yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som genom-
syrar all verksamhet.  

För att motverka osakligt beteende och övertramp i scouterna krävs att alla 
medlemmar aktivt jobbar för att förebygga att sådant sker, känner igen såda-
na situationer och har metoder att ingripa i fall de stöter på osakligt beteende. 
Planen består dels av stöd för att bygga upp en respektfull miljö där alla känner 
sig trygga och välkomna och fungerar dels som handlingsplan i sådana situa-
tioner som kräver en aktiv insats. 

Alla medlemmar inom FiSSc kan som individer bidra till att alla medlemmar 
känner sig trygga och hemma i scoutingen. 

10 punkter för att främja en trygg och välkomnande miljö: 
 \ Jag strävar efter att ha en positiv inställning
 \ Jag kommunicerar ärligt, respektfullt och konstruktivt
 \ Jag vill förstå vad någon annan säger och lyssnar så att jag verkligen 

förstår
 \ Jag gör mitt bästa för att alla ska känna sig välkomna
 \ Jag kommer ihåg att alla har rätt att ha en åsikt
 \ Jag vågar be om hjälp
 \ Jag vågar be om förlåtelse
 \ Jag vågar förlåta och gå vidare 
 \ Jag ingriper ifall jag ser någon bryta mot dessa punkter
 \ Jag uppmuntrar även andra att följa denna lista

Finlands Svenska Scouters plan för respektfullt beteende är gjord un-
der år 2017 med grund i en enkät om osakligt beteende inom scoutingen. 
Detta dokument baserar sig på ett längre basdokument som du hittar på 
verksamhet.scout.fi.

Kontaktuppgifter till Trivselgruppen  
hittar du på verksamhet.scout.fi. 



I ÅLDERSGRUPPERNA

Förebygg:

 \ Var en bra förebild; var saklig och respektfull mot andra.
 \ Gör sådant som ger gruppen positiva upplevelser tillsammans, det 

skapar en vi-anda i gruppen som gör att gruppmedlemmarna trivs 
och känner sig trygga, använd till exempel aktivitetstipskorten.

 \ Delta i utbildningar riktade till åldersgruppsledare, Tryggt tillsam-
mans (obligatorisk för alla 15 år fyllda gruppledare och för alla över 
18 år gamla scouter), Gruppledarutbildning för explorerscouter, Ål-
dersgruppsledarutbildningarna,Grundutbildning för scoutledare, 
scoutledarträffar och kårens egna ledarmöten. 

 \ Utse en trygghetsperson (eller påminn varandra om vem det är) och 
se till att information om vem det är och hur man når hen finns lät-
tillgänglig för alla kårens medlemmar och minderårigas förmyndare.

Ingrip genast:

Ingrip direkt, oberoende av problemets storlek. Detta är viktigt för den 
mobbade, för mobbaren och för alla runtomkring som ser att vi tar an-
svar för varandra.

 \ Reagera på situationer då någon saknar kompisar, plötsligt slutar 
dyka upp på möten eller beter sig annorlunda.

 \ Tala med någon annan ledare om din syn och fundera på om något 
borde göras, och i så fall vad

 \ Tala med scouten själv om ledarna är överens om att det behövs. Ställ 
inte ledande frågor, och var försiktig med följdfrågor. Var öppen och 
ärlig; lova inget du inte med säkerhet vet att du kan hålla.

 \ Kontakta scoutens föräldrar så att de är medvetna om situationen.
 \ Kom ihåg att skilja på ärenden som kan lösas genom diskussion och 

inom gruppen eller kåren, och situationer där myndigheter behö-
ver kopplas in. Du behöver inte, och ska inte, ge dig på att lösa barn-
skyddsfrågor.

KONTAKTKEDJA: 
1. Den egna ledaren och om det behövs 
2. Kårens trygghetsperson och om det behövs 
3. Trivselgruppen 

Kom ihåg att behandla mobbningsfall och liknande konfidentiellt!

BLAND LEDARE, FÖRTROENDEVALDA OCH 
ANDRA VUXNA INOM SCOUTINGEN

Förebygg:

 \ Se över era rutiner och jargonger: Får alla under ledarmötet komma 
till tals? Hur utvärderar ni evenemang och verksamhet? Kommuni-
cerar ni på ett sätt som också eventuella nya ledare förstår (utan för-
kortningar och inside-terminologi)?

 \ Gör saker som gör att ni lär känna varandra och bygger upp vi-anda i 
ledargänget/gruppen.

 \ Se till att alla ledare har fått utbildning för sina uppdrag.
 \ Kom överens om gemensamma spelregler och tydlig arbetsfördelning.

Ingrip:

 \ Om någon kontaktar dig om en svår situation; lyssna noga och ställ 
tilläggsfrågor om något upplevs oklart; fråga om personen själv har 
önskemål om hur saken förs vidare.

 \ Ta modigt upp frågor om bristande gruppdynamik eller obehagliga 
situationer, synliggör övertramp.

 \ Ge ditt stöd åt någon som utsätts för påhopp genom att ifrågasätta 
osakligt beteende.

 \ Ge ditt stöd åt någon som exkluderas ur diskussionen genom att ge 
personen plats.

 \ I allvarligare fall: Diskutera med trygghetspersonen och/eller kårche-
fen, kontakta vid behov Trivselgruppen.

 \ I extrema fall: uteslut den person som utsätter andra/någon annan 
för oakligt bemötande ur gruppen.

KONTAKTKEDJA: 
1. Trygghetspersonen/kårchefen/den egna gruppens ordförande och om 
det behövs 
2. Trivselgruppen


