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Vad menas med 
hållbar

Något är hållbart när det fyller dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att uppfylla sina behov

I scouting handlar det långt om rutiner och val 
som bidrar till att människor och miljö mår bra



Aspekter av 
hållbarhet

Ekologisk

= naturens mående, 
naturresurser

Ekonomisk

= produktion, konsumtion

Social

= rättvisa, lika möjligheter, 
fred, att må bra och 
möjlighet att lära sig nytt

I scoutverksamheten som

Allemansrätten, sopsortering, 
artkännedom

Resursanvändning, 
materialanskaffning

Alla kan vara med, ingen 
mobbning, ledarrekreation



Hur upplever du 
hållbarhet i scout?

Snabbkoll av feelisen och läget

– Vad känns svårt?



Hållbarhet på 
scoutevenemang

Lokalen

• Elens påverkan

• Vattentillgång och gråvatten

Maten

• Matsvinn

• Lokalproducerat / ekologiskt / vegetariskt / fairtrade

Transporten

• Samåkning 

• Transport av material etc.

Materialet

• Engångs / flergångs

• Nytt / begagnat



Dela tips, tankar 
och idéer

Vi kan redan mer än vi inser

Olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper

Det finns papper med 4 kategorier:
lokalen, maten, transporten, materialet

Gå runt och skriv dina tips tankar och idéer för 
varje kategori

Stödfrågor
Vad kan man tänka på när man planerar kategorin?
Vad gör ni i kåren?

På följande slides finns pappren vi skrev under 
workshopen











Tips från hållbarhets-
certifierad Jamboree 
i Sverige

Kommunicera att ni gör det ni gör!

• Visar att ni tänkt på planeten och tagit ansvar

• Deltagarna har möjlighet att ta det med sig

Vissa saker kanske inte ger så stor effekt i 
hemmet, men på scoutevenemang gör det

Samarbeta med lokala aktörer

• 1. Låna    2. Hyr    3. Köp

• Samarbeta med lokala bönder för ingredienser

• Samarbeta med t.ex. matutdelningar för att 
använda matrester

• Samarbeta med t.ex. skolor för överblivet material



Tips från hållbarhets-
certifierad Jamboree 
i Sverige

Ha en plan för vad som händer med material efter 
evenemanget

• Undvik att slänga saker, planera redan när materialet 
skaffas hur / för vem det kan komma till nytta sen

Matsvinn förvånansvärt stor del av klimatpåverkan

Diskutera hållbarhet i staben och med alla 
ansvariga

• Vad har ni möjlighet att påverka?

• Vad vill ni satsa på? 

• Vilka krav vill ni lägga på leverantörer?

• Budgetera så att ni har möjlighet att uppfylla era mål



Ta tid att fundera 
och reflektera

Reflektion över vad som för er är viktigt och 
vad ni har möjlighet att påverka

Gemensamma, tydliga mål

Kommunikation med alla med ansvar för 
evenemanget

Fundera vid anskaffning på balansen mellan 
behov,  krav som bör uppfyllas, budget och 
miljöpåverkan

Planera hur material och resurser tas hand 
om efter evenemanget



Hållbar utveckling 
av scoutevenemang

Evenemang är olika och har olika 
möjligheter till hållbarhet

Att göra något är bättre än att göra inget 
alls 

Det är lättare att göra något hållbart med 
god planering – speciellt om man är ovan

Det kallas hållbar utveckling, vi behöver inte 
göra allt perfekt direkt
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