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ORGANISATIONEN

SCOUTINGENS STRUKTUR

1. De barn och unga som deltar i scout-
programmet är indelade i grupper. För 
vargungarna heter gruppen flock, för även-
tyrsscouterna lag och för spejar-, explorer- 
och roverscouterna patrull.

2. Den lokala föreningen, scoutkåren, 
består av scouter i olika åldersgrup-
per, åldersgruppernas ledare och lotsar, 
chefstrion och den övriga kårledningen. 
Scoutkåren är kärnan i scoutverksamheten 
och här sker den veckovisa verksamheten. 
Det finns många olika typer av kårer. Varje 
kår förverkligar scoutprogrammet med 
hänsyn till kårens specifika egenskaper, 
bland annat kan kåren ha endast kvinnliga 
eller manliga medlemmar eller medlem-
mar av alla kön och verksamheten kan vara 
sjö- eller skogsbetonad och vara belägen 
antingen i stads- eller landsbygdsomgiv-
ning. Kårerna varierar i storlek från att ha 
ett tiotal till över tvåhundra medlemmar. I 
Finland finns ca. 750 lokalföreningar, alltså 
scoutkårer, av vilka 61 har verksamhet på 
svenska (år 2022).

3. De finskspråkiga scoutkårerna bildar 
tillsammans med andra närliggande kårer 
olika områden. De svenskspråkiga scout-
kårerna är indelade i kårteam enligt sitt 
geografiska läge.

4. De finskspråkiga områdena är en del av 
10 geografiskt indelade distrikt, som har i 
uppgift att stödja och hjälpa kårerna ge-
nom att handleda, vägleda, informera och 
arrangera utbildningar och gemensamma 
evenemang. Alla finskspråkiga scoutkårer 
hör till ett område och distrikt. De svensk-
språkiga kårerna är medlemmar i Finlands 
Svenska Scouter (FiSSc) som förverkligar 
både distriktens och centralorganisatio-
nens uppgifter på svenska. FiSSc hjälper 
och stöder kårerna så att de har de bästa 
förutsättningarna att förverkliga scoutverk-
samhet på svenska. Det här förverkligas 
bland annat genom att handleda, vägleda, 
informera och arrangera utbildningar och 
gemensamma evenemang. FiSSc sörjer 
också för att det finns material på svenska 
både genom att översätta och producera 
eget material. 

5. Centralorganisationen Suomen Partio-
laiset – Finlands Scouter ry (SP-FS, här: 
FS) har som främsta uppgift att främja 
scouting i Finland. Organisationen lyfter 
fram scoutrörelsens grundprinciper och 
främjar scoutideologins synlighet i verk-
samheten. Den har också som uppgift att 
upprätthålla och utveckla scoutprogram-
met och den finländska scoutrörelsens ut-
bildningssystem samt att hjälpa distrikten 

Scoutorganisationen i Finland är indelad i scoutkårer, finskspråkiga distrikt/förbundet Fin-
lands Svenska Scouter och en centralorganisation. Centralorganisationen Suomen Partiolaiset 
– Finlands Scouter ry (SP-FS, här: FS) har 10 geografiskt indelade distrikt som de finskspråki-
ga scoutkårerna hör till. De svenskspråkiga scoutkårerna är medlemmar av förbundet Finlands 
Svenska Scouter (FiSSc) som också hör till centralorganisationen. FiSSc:s och de finsksprå-
kiga distriktens uppgift är att stödja och hjälpa de lokala scoutkårernas verksamhet medan 
centralorganisationens uppgift är att stödja distrikten och FiSSc, främja scoutverksamheten i 
Finland och ansvara för scoutprogrammet.
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och FiSSc i att stödja kårerna. Centra-
lorganisationen leds av en styrelse som 
verkställer scoutrådets (fullmäktige) beslut. 
FS:s medlemsmöte arrangeras vartannat år. 
FiSSc förverkligar centralorganisationens 
verksamhet på svenska och ansvarar för 
stödet till det svenska verksamhetsfältet 
och de svenskspråkiga kårerna.

6. Centralorganisationen i Finland är med-
lem i Scoutrörelsens världsförbund WOSM 
(World Organization of the Scout Move-
ment) och Flickscouternas världsförbund 
WAGGGS (World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts). Därmed har Finlands 
Scouter förbundit sig till att främja båda 
organisationernas målsättningar. Världsför-
bunden har i uppgift att bland annat stödja 
de nationella organisationerna.

stöd-
organisationen 

stöder

Världsförbunden 
WAGGGS och WOSM

Centralorganisationen Suomen Partiolaiset  
– Finlands Scouter ry /  

Finlands Svenska Scouter rf

Finskspråkiga distrikten /  
Finlands Svenska Scouter rf

Finskspråkiga områden /  
svenskspråkiga kårteam

Den enskilda scoutkåren  

Den egna gruppen
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De flesta scouter är medlemmar i en 
lokalförening, scoutkår, men det är också 
möjligt om än ovanligt att vara direkt-
medlem i Finlands Svenska Scouter. Inom 
scoutkåren hör varje barn eller ungdom 
till en egen grupp, alltså en flock, ett 
lag eller en patrull. Gruppen leds av en 
bekant och trygg ungdom eller vuxen. I 
kåren finns det ofta också övriga frivilliga 
vuxna som inte direkt ansvarar för fostran 
men som upprätthåller olika stödfunkti-
oner, med andra ord möjliggör de kårens 
verksamhet och stöttar de unga ledarna. 
Kårens åldersgruppsledare får stöd och 
hjälp i sitt uppdrag bland annat genom 
att man sörjer för en god intern kommu-
nikation, sköter om föreningens ekonomi 
och tar vara på allas välmående. Läs mera 
om hur man kan fördela uppgifterna inom 
kåren på s. 107–108.

De finskspråkiga scoutkårerna hör till 
olika geografiskt indelade distrikt som 
i sin tur delas in i områden. De svensk
språkiga scoutkårerna är medlemmar i 
det nationella förbundet Finlands Svenska 
Scouter (FiSSc), som i sin tur består av 
geografiskt indelade kårteam. FiSSc:s och 
distriktens uppgift är att stödja kårerna 
genom att erbjuda dem olika tjänster, 
bland annat utbildningar, evenemang och 
material. Utöver det här producerar och 
översätter FiSSc material för scoutkårer-
nas olika behov och funktioner. 

FiSSc och de finskspråkiga distrikten 
bildar tillsammans centralorganisationen 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter 
ry (SPFS, här: FS). FS stöder hela 
landets scoutkårer bland annat genom att 
producera programmaterial, representera 
scouting i nationell media och förverkliga 
projekt, till exempel storläger. Föreningen 
leds av en styrelse som implementerar 
scoutrådets (fullmäktiges) beslut. FS:s 
medlemsmöte arrangeras vartannat år. På 
FiSSc:s föreningsmöte väljs en delegation 
som representerar de svenskspråkiga 
scoutkårerna på FS:s medlemsmöte.

FS är medlem i scoutingens två världs-

förbund: World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGGS) och World 
Organization of the Scout Movement 
(WOSM). Även övriga länders nationel-
la scoutorganisationer är medlemmar i 
antingen ena eller båda världsförbunden. 
Flickscouternas världsförbund, WAGGGS, 
har bland annat som fokus att arbeta för 
lika rättigheter för flickor på ett värld-
somfattande plan och producera pro-
grammaterial för Thinking Day. Thinking 
Day firas den 22 februari till minne av 
scoutrörelsens grundare Lord Robert Ba-
denPowell och Lady Olave BadenPowell. 
Scoutrörelsens världsförbund, WOSM, 
koordinerar i sin tur bland annat de störs-
ta världsomfattande scoutevenemangen, 
till exempel Jamboreelägren.

Världsförbundens uppgift är att se 
till att scouting är scouting oavsett var i 
världen man befinner sig. De avgör om 
de nationella organisationerna uppfyller 
kraven för att vara medlemmar i världs-
förbunden och på så sätt vara en del av 
den internationella scoutrörelsen. Endast 
de nationella scoutorganisationerna (med 
sina medlemsföreningar) som WOSM och 
WAGGGS godkänt, är en del av scoutrö-
relsen. Därför definierar FS:s grundstad-
ga vad scouting i Finland är. FS främjar 
WAGGGS:s och WOSM:s målsättningar 
och ansvarar för att scoutverksamheten i 
Finland följer deras principer. FS produce-
rar också olika verktyg med vilka scout-
kårerna kan utveckla scoutverksamheten 
i enlighet med de internationella princi-
perna. Ett av de här verktygen är Steg för 
steg mot en bättre scoutkår som du kan 
läsa mera om på s. 127–128.

LÄS MERA:
Scouting på svenska i Finland, Finlands Svenska 
Scouters hemsida: www.scout.fi

Scouting på finska i Finland, Finlands Scouters 
hemsida: www.partio.fi 

Flickscouternas världsförbunds, WAGGGS:s hemsida: 
www.wagggs.org/en

Scoutrörelsens världsförbunds, WOSM:s hemsida:  
www.scout.org.

http://www.scout.fi
http://www.partio.fi
http://www.wagggs.org/en
http://www.scout.org
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Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) är ett 
förbund som består av 61 medlemskårer 
(år 2022). I kårerna finns cirka 4 500 
aktiva scouter som är medlemmar i de 
lokala scoutkårerna runt om i Svensk-
finland. Förbundets uppgift är att hjälpa 
och stödja scoutkårerna, så att kårerna 
har de bästa förutsättningarna för att 
förverkliga scoutverksamhet. Förbun-
det förverkligar sin uppgift genom att 
bland annat erbjuda varje kår riktat stöd 
och ordna utbildningar och evenemang. 
Förbundets stödfunktioner förverkligas 
av ett stort antal förtroendevalda, bland 
annat i kursstaber, och av förbundets 
anställda. Verksamheten sker inom olika 
verksamhetsområden, utöver de här för-
verkligar förbundet projekt och har också 
ytterligare arbetsgrupper med specifika 
uppgifter.

FiSSc grundades år 1975 då de tidigare 
flick och pojkscoutförbundens verksam-
het slogs samman. Man valde ändå att låta 
de gamla förbunden leva kvar på papper. 
På vårmötet 2022 beslöt medlemsmötet 
att upplösa förbundet Finlands Svenska 
Scoutförbund (FSSF, gamla pojkscoutför-
bundet), eftersom det under flera år varken 

haft egendom eller verksamhet. Finlands 
Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) har 
fortfarande både egendom och verksamhet. 
Förbundet äger fjällstugan Kåtan i Muonio 
där spejarscouternas vandringsläger FiSSc
Fjäll med jämna mellanrum arrangeras. 
Stugan hyrs också ut åt scoutkårer som vill 
besöka Lappland. Den är en värdefull till-
gång för alla finlandssvenska scouter och 
ger dem en möjlighet att bland annat lära 
sig vandra, paddla och vistas i Lapplands 
natur. Att bo i stugan, som inte har många 
moderna bekvämligheter, är också i sig en 
lärorik och minnesvärd upplevelse.

Viktiga samarbetspartner för FiSSc, för-
utom centralorganisationen Suomen Par-
tiolaiset – Finlands Scouter ry vars svenska 
verksamhet FiSSc förverkligar, är bland 
annat Föreningen Navigator som äger de 
finlandssvenska scouternas skolningsfar-
tyg s/y Navigator. Partiosäätiö – Scoutstif-
telsen rs understöder centralorganisationen 
genom att säkra den finländska scoutverk-
samhetens ekonomiska förutsättningar. 
Utöver förbundet FiSSc har kårerna på 
Åland och i Helsingfors egna skilda sam-
arbetsorganisationer, Ålands Scoutdistrikt 
och Helsingfors Svenska Scouter.

FINLANDS SVENSKA SCOUTER

 Finlands Svenska Scouters struktur år 2022.
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 • ”HEN SOM GÖR, BESTÄM-
MER”-PRINCIPEN innebär att den 
som bär ansvaret fattar beslut om de 
saker som behövs för att uppnå mål-
sättningarna. Det här är ett effektivt 
tillvägagångssätt för att få saker 
gjorda och passar bra i sådana situa-
tioner där ansvaret är klart fördelat.

 • ETT DEMOKRATISKT BESLUTSFAT-
TANDE kräver mer tid och energi 
eftersom alla som berörs ska få 
möjlighet att delta. Exempel på hur 
man kan förverkliga ett demokratiskt 
beslutsfattande:

Genom omröstning, till exempel 
på scoutkårens, FiSSc:s eller FS:s 
officiella möten där det besluts om 
centrala ärenden, så som val av 
ordförande. Föreningens stadgar 
definierar vilka personer som har 
rösträtt, till exempel föreningens 
ordinarie medlemmar eller en med-
lemsförenings representanter. Läs 
mera om föreningsverksamhet på  
s. 113.

Genom diskussion som leder till ett 
beslut som alla kan omfatta. Alla 
behöver inte vara av samma åsikt, 
men tillsammans kommer man fram 
till ett gemensamt beslut. De här 
situationerna kan uppstå till exempel 
under kårledningens möten. 

Genom motioner. En motion är ett 
förslag till ett ärende eller en åtgärd 
som man vill att ska behandlas. 
FiSSc:s medlemskårer kan lämna in 
motioner till förbundets vår eller 
höstmöten. Styrelsen förbereder svar 
till motionen som sedan behandlas 
på följande medlemsmöte. 

Genom scoutinitiativ. Alla scouter 
som betalat sin medlemsavgift har 
möjlighet att lämna in ett scoutini-
tiativ som behandlas av FS om det 
får minst 100 underskrifter. Scout
initiativen kan till exempel beröra 
utveckling inom FS. Man kan starta 
scoutinitiativ, samla in underskrifter 
och slutligen lämna in initiativen 
digitalt på FS:s hemsida. 

När man fattar beslut inom scoutverk-
samheten är det viktigt att komma ihåg 
målen för fostran. Att delta i besluts-
fattandet uppmuntrar unga till ett ak-
tivt grepp och självständigt tänkande. 
De vuxnas uppgift är att uppmuntra 
de unga till att ta ansvarsuppgifter på 
olika nivåer i scoutorganisationen och 
att lyssna på de unga i beslutsfattandet. 
Redan de yngsta scouterna, vargung-
arna, kan involveras i beslutsfattandet 
genom att till exempel låta dem rösta 
om vilket aktivitetsmärke, spår, flocken 
till näst ska göra.

BESLUTSFATTANDE INOM SCOUTERNA
I scoutverksamheten fattas många beslut. Vad är medlemsavgiften för inkom-
mande år? Vilka evenemang ska man ordna? Vad ska spejarscouternas förläggning 
ha för tema? I praktiken betyder det att det fattas ett beslut alltid när det finns 
fler än ett sätt att göra eller lösa något.

DET FINNS GENERELLT SETT TVÅ OLIKA SÄTT ATT  
FATTA BESLUT INOM SCOUTVERKSAMHETEN:
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Ett demokratiskt beslutsfattande 
är alltid öppet och offentligt men det 
kan finnas olika grader av transparens. 
Besluten ska generellt sett vara offent-
liga, men vissa ärenden, exempelvis 
arbetskontrakt, är ofta konfidentiella. 
När man informerar om ett beslut ska 
man alltid sträva efter att göra infor-
mationen lättbegriplig och undvika 
fackspråk som bara vissa förstår.

Läs mera om och lämna in ett 
scoutinitiativ på Scoutinitiativets hem-
sida: https://osallistu.partio.fi/?loca-
le=svSV

Ett bra beslut fattas utgående från 
gruppens eller gemenskapens värde-
grund, grundar sig på fakta och erbju-
der en möjlighet att delta.

 • I scoutingen måste besluten vara i 
linje med scoutingens värdegrund. 
Läs mera om scoutingens värdegrund 
på s. 25–27.

 • Faktabaserade beslut görs på basis 
av den kunskap och information som 
man får av till exempel statistik, 
analyser eller observationer. I scout-
verksamheten får kåren information 
bland annat från kårkortet eller fö-
regående års verksamhetsberättelser 
och bokslut.

 • Möjlighet att delta innebär att man 
ger personer möjlighet att berätta sin 
åsikt om ärendet, till exempel genom 
att ordna diskussionstillfällen eller 
skicka ut enkäter. Det är viktigt att 
involvera dem som beslutet berör 
och ge dem en möjlighet att delta i 
beslutsfattandet.

När man fattar ett beslut är det viktigt 
att beakta vilka konsekvenser beslutet 
kommer att få. Om man till exem-
pel beslutar att arrangera flera stora 
evenemang inom en kort tid kan det 
leda till att man inte lyckas rekryte-
ra tillräckligt många personer för att 
förverkliga alla evenemangen.

ATT FATTA ETT BRA BESLUT
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ATT DEFINIERA UPPGIFTERNA

Den största och viktigaste resursen 
inom en frivilligorganisation är de 
arbetstimmar som de frivilliga ger 
organisationen. Tiden räcker aldrig till 
allt, och därför är det viktigt att försöka 
identifiera och prioritera uppgifter. Att 
identifiera och definiera uppgifterna 
hjälper bland annat i rekryteringen (s. 
86–88) och i handslagsdiskussionerna 
(s. 194–196). Att skapa en översikt av 
de uppgifter som finns är viktigt för 
varje scoutledare som ansvarar för att 
rekrytera och och för att göra handslag. 
I scoutkåren är det uppdragschefen 
som stöder och koordinerar det arbetet.

Scoutingens målsättningar och stra-
tegi ligger till grund för att identifiera 
uppgifterna. Läs mera om målsättning 
och strategi på s. 23 och 62–63. Med 
andra ord kan man fråga sig: Vad måste 
vi göra för att uppnå målsättningarna? 
Organisationens verksamhet kan delas 
in i två grenar, basverksamhet och 
utveckling. Basverksamheten är den 
fortlöpande vardagliga verksamheten 
som upprätthåller organisationens 
handlingskraft. I scoutkåren är det här 
bland annat åldersgruppernas möten 
och utfärder samt ledarnas träffar. Ut-
veckling i sin tur innebär att förverkliga 
olika förändringar. Läs mera om att leda 
förändring från s. 60 framåt.

Det kan vara bra att börja med att 
skapa en översikt av helheten före man 
delar in de olika uppgifterna i olika 
uppdrag. Om man direkt delar in upp-
gifterna i uppdrag kan det hända att 
man inte lägger märke till kreativa och 
effektiva lösningar. Exempelvis är det 
ofta mest effektivt att utse en person 
som köper in alla aktivitetsmärken på 

en gång i stället för att varje grupple-
dare själva köper sina märken.

Att kunna prioritera uppgifterna är 
helt centralt när man vill uppnå ett 
bra resultat trots att det finns mycket 
att göra. Att utgå från att alla gör så 
mycket de orkar och hinner är i och för 
sig en optimistisk tanke men leder lätt 
till motivationsbrist och besvikelser 
eftersom alla målsättningar helt enkelt 
inte går att uppnå.

Prioritering betyder inte nödvän-
digtvis att man måste göra saker i 
viktighetsordning. Det är viktigt att 
beakta hur krävande uppgifterna är och 
reflektera över sin egen motivation. 
Ibland är det en god idé att börja med 
den uppgiften som för en själv känns 
svårast för att inte senare finna sig i 
en situation där man använt alla sina 
resurser till att göra allt det enkla och 
roliga. Ibland kan det också vara nöd-
vändigt att välja bort något för att ha 
resurser att genomföra den verksamhet 
som man prioriterat högst.
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EISENHOWERS MATRIS

Den här prioriteringsmatrisen hjälper dig att fatta beslut angående vilka uppgifter 
som är de viktigaste. Du kan rita diagrammet i ett större format på ett papper och 
fästa post-it-lappar med olika åtgärder på det. Diagrammet kan användas som 
ett fyrfältsdiagram eller koordinatsystem. Då placeras uppgifterna från de olika 
rutorna direkt i viktighetsordning.

BRÅDSKANDE UTAN TIDSPRESS

Viktigt för 
att uppnå 
målsätt-
ningen

Gör det här allra först.

Exempel:
Rekrytera nya personer.
Planera evenemanget.
Starta en ny flock vargungar.

Bestäm en tidpunkt  
när saken görs.

Exempel:
Stödja de nuvarande perso-
nerna.
Uppdatera instruktionerna så 
att de är lättare att förstå.

Inte viktigt 
för att 
uppnå 
målsätt-
ningen

Försök hitta en annan person 
som kan utföra uppgiften eller 
ett lättare sätt att utföra den på.

Exempel:
Hitta de personer som tappat 
bort saker under sommarlägret.
Dekorera mötesutrymmet inför 
julfesten.

Låt bli att göra det här.

Exempel:
Inventera pysselmaterialet.
Rita en ny logo för scoutkåren.

I mindre grupper och gällande evenemang kan det vara enklare att priori-
tera saker enligt hur mycket tid de kräver och hur tidtabellen ser ut. Det här 
är en bra lösning speciellt när det känns att det finns för mycket att göra. 
Siffrorna i tabellen står för uppgifternas ordningsföljd. Uppgifterna läggs in 
i tabellen enligt hur brådskande de är och när de måste vara gjorda.

HUR LÄNGE TAR 
DET ATT GÖRA 

UPPGIFTEN

MÅSTE 
GÖRAS 

GENAST

MÅSTE VARA 
GJORT IMORGON

KAN GÖRAS 
SENARE

10 minuter 1 2 7

30 minuter 3 4 8

Flera timmar 5 6 9

Flera dagar 10 11 12
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ATT REFLEKTERA ÖVER NÄR MAN DELAR UT UPPGIFTER:
 • Vilket uppdrag passar bäst ihop med uppgifterna?
 • Hur omfattande ska de olika ansvarsområdena vara?
 • Hur ser man till att var och en får använda sina styrkor och utvecklas genom utmaningar som är 

lagom stora?
 • Vem tycker mest eller minst om uppgiften? Det är lättast om den som avskyr att dammsuga i 

stället får torka damm, medan den som avskyr att torka damm får dammsuga.
 • Uppgifter kan delas in i tre olika kategorier beroende på hur omfattande de är. Till mycket 

omfattande uppgifter ska man rekrytera en person som får en introduktion till uppdraget och ett 
handslag. Det finns en hårfin skillnad i hur mycket självständiga beslut en person kan förvän-
tas göra om hen blivit delegerad en uppgift eller om uppgiften tilldelats hen. Det är viktigt att 
komma ihåg att en person alltid frivilligt tar sig an en uppgift. Det finns också tråkiga uppgifter 
i frivilligarbete, men sättet hur du presenterar uppgiften påverkar i allra högsta grad den perso-
nens inställning som får uppgiften. Är uppgiften ett tvång eller lämnar du utrymme för personen 
att fatta sitt eget beslut om hen vill ta uppgiften eller inte?

ATT UTDELA 
UPPGIFTER

ATT DELEGERA
ATT REKRYTERA TILL 
ETT UPPDRAG OCH 
GÖRA ETT HANDSLAG

Hurdan 
uppgift

En kort, praktisk 
uppgift.

En del av en helhet En helhet av uppgifter

Exempel Att övervaka 
vargungarna när de 
tvättar sina händer.

Att städa utfärdsstugan 
efter en kårförläggning. 

Att planera och förverkliga 
kårförläggningens 
program.

Hurdant 
ansvar

Personen utför 
uppgiften men 
ansvaret för att ge 
tillräckliga instruk-
tioner ligger hos 
den som utdelat 
uppgiften. Om det 
sker ett misstag är 
ansvaret hos den 
som givit ofullstän-
diga instruktioner.

Den som delegerar upp-
giften ansvarar för att se 
till att personen klarar av 
att genomföra den. (Dele-
gering innebär med andra 
ord inte helt det samma 
inom scoutverksamheten 
som i andra organisatio-
ner, där delegering också 
kan innebära att ansvaret 
ges över till någon annan.)

Den som tar ett uppdrag 
ansvarar för slutresultatet. 
Hen kan i sin tur dela ut 
eller delegera en del av 
uppgifterna till någon 
annan. Hen kan också 
rekrytera flera personer 
till att hjälpa till att utföra 
uppdraget. Då gör hen 
också ett handslag med 
personerna i fråga. Det är 
uppdragsgivarens ansvar 
att stödja uppdragsta-
garen.

Exempel på 
instruktio-
ner

”Kan du ansvara 
för att vargungarna 
säkert tvättar sina 
händer ordentligt?”

”Imorgon börjar vi tillsam-
mans städa kl.12. Kan du 
dela in deltagarna i städ-
patruller och ge dem de 
instruktioner de behöver? 
Här är instruktionerna 
för hur utfärdsstugan 
ska städas. Fråga om du 
behöver hjälp eller undrar 
över något.”

Läs mera om handslaget 
på s. 194–196.
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Var uppmärksam på att inte alltid dela ut uppgifter åt samma personer. Sträva efter att 
behandla alla rättvist trots att det är enkelt att ge uppgifter till de personer som säkert 
gör dem. Det är oändamålsenligt att frigöra sina egna resurser men samtidigt överbelasta 
någon annan genom att alltid delegera uppgifterna till samma personer. 

CHECKLISTA FÖR ATT DELA UT UPPGIFTER:
 • Är uppgiften verkligen nödvändig? Vilket syfte tjänar den?

 • Kan man göra saken på ett lättare sätt eller helt och hållet låta 
bli att göra den?

 • Vad innehåller uppgiften och hurdant resultat strävar du efter?

 • Har du tid att följa med hur uppgiften framskrider, stödja 
personen som utför den och ge respons på utförandet?

 • Passar uppgiften ihop med den kunskap och de färdigheter som 
personen har? Är det möjligt för hen att lyckas utföra uppgiften?

 • Visst finns det möjligheter för personen att fatta självständiga 
beslut?

 • Är personen verkligen villig att ta emot uppgiften?
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REKRYTERING  

Rekrytering betyder helt enkelt att man ber någon om att vara med i verksamheten. En uppdrags-
beskrivning hjälper i rekryteringen. Genom att definiera alla uppgifter som hör till uppdraget kan 
man skapa en profil på de kompetenser och egenskaper som uppdragstagaren behöver. En person 
som tidigare haft uppdraget kan vara till stor hjälp i att göra en uppdragsbeskrivning.

FÖRKLARING EXEMPEL 1 EXEMPEL 2

Uppdragets namn, vilket beskriver 
uppgiften.

Vargungeledare, alltså akela. Lägrets material- och transportchef.

Tidpunkt för när (man önskar att) 
uppdraget inleds och när det avslutas. 
Ett frivilliguppdrag utan en definierad 
tidsperiod är inte attraktivt.

Minst 2 år från och med augusti. Fem månader, av vilka de första månaderna innebär planering och de övriga månaderna det egentliga 
arbetet.

Uppdragets målsättning. Att erbjuda en säker och trygg omgivning och högklassig 
verksamhet för 7–9-åriga scouter.

Att möjliggöra ett läger för hundra barn och ungdomar.

En tydlig beskrivning av de ansvar och 
uppgifter som hör till uppdraget.

 • Att planera och genomföra åldersgruppsmötena.
 • Att delta i att planera och förverkliga vargungarnas utfär-

der en gång i månaden.
 • Att delta i kårförläggningen.
 • Att delta i kårledarnas gemensamma planeringsmöten i 

augusti och januari.
 • Att kommunicera med den egna gruppens vårdnadsha-

vare.
 • Att säkerställa att barnen trivs och mår bra.

 • Att delta i lägrets planeringsmöten.
 • Att i samarbete med lägrets chefstrio, programansvariga och kökschef skapa en översikt av det mate-

rial som behövs för att förverkliga lägret.
 • Att be om offerter och beställa transport till och från lägret.
 • Att rekrytera en eller två personer som hjälper hen i uppdraget.
 • Att införskaffa det material som behövs inför lägret.
 • Att tillsammans med kökschefen planera hur livsmedel transporteras till lägret och hur de förvaras 

under lägret.
 • Att transportera den gemensamma utrustningen till lägerområdet.
 • Att leda byggarbetet för lägrets gemensamma konstruktioner.
 • Att leda rivningen av lägret och ansvara för att den gemensamma utrustningen packas.
 • Att transportera den gemensamma utrustningen bort från lägerområdet.
 • Att organisera materialvården efter lägret.

En beskrivning av teamet som 
personen är del av och de personer 
som hen samarbetar med.

Gruppen, alltså flocken, leds tillsammans med en annan akela. 
Akelorna kommer sinsemellan överens om hur de fördelar an-
svaret att planera och förvekliga mötena. Gruppen har också 
en hjälpledare som deltar i mötena. I kåren finns sex övriga 
akelor och en åldersgruppsansvarig som vid behov hjälper 
och stöder i uppdraget.

I lägerledningen finns tio personer. Därtill kommer naturligtvis alla lägrets deltagare.

Hurdant stöd får uppdragstagaren och 
av vem?

Akelan deltar i en utbildning som förbereder hen för 
uppdraget. Kårens programchef och vargungarnas ålders-
gruppsansvariga stöder akelan i att leda gruppen. Kårens 
uppdragschef stöder akelan i ärenden som berör kompetens, 
ork och motivation.

Lägrets chefstrio ger vid behov stöd för uppdraget. Personen som haft uppdraget på ett tidigare läger 
fungerar vid behov som mentor för uppdragstagaren.

Vad får uppdragstagaren ut av 
uppdraget?

Erfarenhet av att jobba med barn och av att planera och för-
verkliga program och evenemang. En möjlighet att följa med 
barnens utveckling och lära sig nya färdigheter tillsammans 
med dem. Ett skojigt och inspirerande gäng som erbjuder en 
omväxling till vardagskvällarna!

Erfarenhet av logistik och av att planera ett läger. Ett fantastiskt team att jobba med och en sommar-
lägerupplevelse (hurra!).

En uppskattning över hur mycket 
tid uppdraget kräver per vecka eller 
månad.

Tre timmar i veckan: mötet tar 1,5h och därtill kommer pla-
nering, förberedelser och kontakt med vårdnadshavare. 1–3 
veckoslut per termin och 3–4 planeringsmöten utöver det.

Fyra eller fem planeringsmöten på våren, 20–30 h förberedelser, 6 dagar på läger (inräknat resorna till 
och från) och en dag för att ordna upp efter lägret.

Kontaktuppgifter till uppdragsgivaren 
som svarar på frågor om uppdraget.

Förnamn, efternamn, e-postadress. Förnamn, efternamn, e-postadress.
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FÖRKLARING EXEMPEL 1 EXEMPEL 2

Uppdragets namn, vilket beskriver 
uppgiften.

Vargungeledare, alltså akela. Lägrets material- och transportchef.

Tidpunkt för när (man önskar att) 
uppdraget inleds och när det avslutas. 
Ett frivilliguppdrag utan en definierad 
tidsperiod är inte attraktivt.

Minst 2 år från och med augusti. Fem månader, av vilka de första månaderna innebär planering och de övriga månaderna det egentliga 
arbetet.

Uppdragets målsättning. Att erbjuda en säker och trygg omgivning och högklassig 
verksamhet för 7–9-åriga scouter.

Att möjliggöra ett läger för hundra barn och ungdomar.

En tydlig beskrivning av de ansvar och 
uppgifter som hör till uppdraget.

 • Att planera och genomföra åldersgruppsmötena.
 • Att delta i att planera och förverkliga vargungarnas utfär-

der en gång i månaden.
 • Att delta i kårförläggningen.
 • Att delta i kårledarnas gemensamma planeringsmöten i 

augusti och januari.
 • Att kommunicera med den egna gruppens vårdnadsha-

vare.
 • Att säkerställa att barnen trivs och mår bra.

 • Att delta i lägrets planeringsmöten.
 • Att i samarbete med lägrets chefstrio, programansvariga och kökschef skapa en översikt av det mate-

rial som behövs för att förverkliga lägret.
 • Att be om offerter och beställa transport till och från lägret.
 • Att rekrytera en eller två personer som hjälper hen i uppdraget.
 • Att införskaffa det material som behövs inför lägret.
 • Att tillsammans med kökschefen planera hur livsmedel transporteras till lägret och hur de förvaras 

under lägret.
 • Att transportera den gemensamma utrustningen till lägerområdet.
 • Att leda byggarbetet för lägrets gemensamma konstruktioner.
 • Att leda rivningen av lägret och ansvara för att den gemensamma utrustningen packas.
 • Att transportera den gemensamma utrustningen bort från lägerområdet.
 • Att organisera materialvården efter lägret.

En beskrivning av teamet som 
personen är del av och de personer 
som hen samarbetar med.

Gruppen, alltså flocken, leds tillsammans med en annan akela. 
Akelorna kommer sinsemellan överens om hur de fördelar an-
svaret att planera och förvekliga mötena. Gruppen har också 
en hjälpledare som deltar i mötena. I kåren finns sex övriga 
akelor och en åldersgruppsansvarig som vid behov hjälper 
och stöder i uppdraget.

I lägerledningen finns tio personer. Därtill kommer naturligtvis alla lägrets deltagare.

Hurdant stöd får uppdragstagaren och 
av vem?

Akelan deltar i en utbildning som förbereder hen för 
uppdraget. Kårens programchef och vargungarnas ålders-
gruppsansvariga stöder akelan i att leda gruppen. Kårens 
uppdragschef stöder akelan i ärenden som berör kompetens, 
ork och motivation.

Lägrets chefstrio ger vid behov stöd för uppdraget. Personen som haft uppdraget på ett tidigare läger 
fungerar vid behov som mentor för uppdragstagaren.

Vad får uppdragstagaren ut av 
uppdraget?

Erfarenhet av att jobba med barn och av att planera och för-
verkliga program och evenemang. En möjlighet att följa med 
barnens utveckling och lära sig nya färdigheter tillsammans 
med dem. Ett skojigt och inspirerande gäng som erbjuder en 
omväxling till vardagskvällarna!

Erfarenhet av logistik och av att planera ett läger. Ett fantastiskt team att jobba med och en sommar-
lägerupplevelse (hurra!).

En uppskattning över hur mycket 
tid uppdraget kräver per vecka eller 
månad.

Tre timmar i veckan: mötet tar 1,5h och därtill kommer pla-
nering, förberedelser och kontakt med vårdnadshavare. 1–3 
veckoslut per termin och 3–4 planeringsmöten utöver det.

Fyra eller fem planeringsmöten på våren, 20–30 h förberedelser, 6 dagar på läger (inräknat resorna till 
och från) och en dag för att ordna upp efter lägret.

Kontaktuppgifter till uppdragsgivaren 
som svarar på frågor om uppdraget.

Förnamn, efternamn, e-postadress. Förnamn, efternamn, e-postadress.
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Arbetsverktyg för dig som rekryterar:

 • en uppdragsannons i olika kanaler, 
t.ex. en webbsida för lediga uppdrag

 • ett marknadsföringsmeddelande som 
lyfter fram de två eller tre viktigaste 
orsakerna till att det är värt att ansö-
ka om uppdraget

 • direkt kontakt med olika personer, 
antingen skriftligt eller muntligt.

Om någon tackar nej är det en god 
idé att fråga om personen kan tipsa om 
någon annan som kunde vara intres-
serad.

Det finns två saker som rekryteraren 
ska ta i beaktande. Å ena sidan är det i 
ett kortare perspektiv viktigt för orga-
nisationen att så fort som möjligt fylla 
ett uppdrag. Det här kräver ofta att 
man gör allt man kan för att hitta en 
person som ställer upp. Å andra sidan 
bygger den som rekryterar i ett längre 
perspektiv upp ett nätverk av kontakter 
och en bild av sig själv som uppdrags-
givare. Att vara ärlig och bemöta en 
person som tackar nej med respekt 
är värdefullt i sig men kan också bära 
frukt i ett senare skede när man minst 
anar det. Det nätverk som byggs upp 
när man rekryterar är en stor tillgång 
nästa gång man söker rätt person till 
ett uppdrag.

En rättvis och pålitlig uppdragsgiva-
re kan få ett så bra rykte att personer 
runt omkring självmant börjar söka 
sig till olika uppdrag som hen har att 
erbjuda eftersom de kan lita på att 
samarbetet kommer att fungera bra och 
vara givande. Läs mera om att motivera 
och inspirera i del 3 på s. 198–200.

Om man trots alla försök inte hittar 
någon till uppdraget kan orsaken vara 
att
 rekryteringen riktar sig till sådana 

personer som redan har andra uppdrag 
 ni borde sätta er ner och fundera 

noga på var ni kunde hitta potentiella 
personer som inte redan är involverade 
i organisationen 
 uppdragsbeskrivningen inte är till-

räckligt attraktiv eller att den är otydlig 
gällande vad uppdraget innebär 
 ni kunde be om hjälp för att redigera 

uppdragsbeskrivningen
 de som redan har ett uppdrag är 

utbrända vilket leder till att övriga per-
soner på grund av det inte vågar söka 
sig till ett uppdrag 
 det vore bra att göra en ärlig och 

kritisk utvärdering av de nuvarande 
uppdragen och vilket ansvar de inne-
bär. Gör en prioritering över vad som är 
viktigast att få gjort.

Skulle du försöka rekrytera en bekant eller någon som du inte känner från tidigare, 
när du söker efter:
 • ett litet team som agerar snabbt och samarbetar med flera olika grupper
 • en person som ska vara medlem i en väletablerad grupp och ha i uppgift att utveckla 

verksamheten
 • en person till en uppgift som du själv inte har kompetens för
 •  en person som tar över ett uppdrag som du känner till mycket väl
 •  en medlem till ett beslutande organ inom organisationen (t.ex. styrelsen)?

     ÖVNING  



89SCOUTLEDARENS HANDBOK SCOUTLEDARENS HANDBOK

PARLEDARSKAP 
Parledarskap innebär att man delar 
ett ledaruppdrag mellan två personer. 
Uppdragets uppgifter, ansvar, skyldig-
heter och beslutsfattande är då gemen-
samma och paret kommer sinsemellan 
överens om hur de fördelar arbetet. 
Parledarskap går att tillämpa i flera 
olika slags ledaruppdrag, bland annat 
ansvaret för ett läger, ett projekt eller 
en grupp är möjligt och också lönsamt 
att dela mellan två personer. Att dela 
på ansvaret ökar säkerheten speciellt 
i sådana uppdrag där det är viktigt att 
man reagerar snabbt på olika saker.

Ibland söker sig ett par självmant till 
ett uppdrag som de vill dela på, men i 
andra fall kan det vara en god idé att 
uttryckligen rekrytera två personer. 
Man kan välja att rekrytera olika slags 
par, till exempel
 • två personer som har erfarenhet av 

att jobba tillsammans och vet att de 
samarbetar bra

 • en mer erfaren person och en som är 
ivrig att lära sig

 • två personer som kompletterar va-
randras styrkor och intressen.

Introduktionen till uppdraget och 
handslaget följer för övrigt samma 
mönster som i uppdragsnyckeln, men 
med ett ledarpar är det bra att föra 
handslagsdiskussionerna gemensamt. 
Läs mera om handslaget på s. 194–196. 
I handslagsdiskussionen är det viktigt 
att personerna tillsammans definierar 
hur, när och var uppdraget görs. Om 
ledarparet inte känner varandra från 
tidigare är handslagsdiskussionen 
också ett tillfälle för dem att bekanta 
sig med varandra.

Ett lyckat parledarskap kräver
 • att båda förbinder sig till att 

arbeta tillsammans
 • gemensamma målsättningar
 • en öppen och konstruktiv kom-

munikation mellan paret
 • att båda regelbundet uppdaterar 

den andra i vad hen gör, speciellt 
om vad hen diskuterat med övri-
ga personer

 • att båda är redo att försöka hitta 
lösningar som tillfredsställer 
båda två, trots att det här kan ta 
både tid och energi

 • att paret ger varandra utrymme 
att göra saker utan att blanda sig 
i alla detaljer

 • att uppdragsgivaren, staben och/
eller mentorn erbjuder paret 
tillräckligt stöd. Läs mera om 
mentorskap på s. 208.
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TRIOLEDARSKAP

I vissa fall är det ändamålsenligt 
att dela upp ansvaret på fler än två 
personer. Då kan man tillämpa trio-
ledarskap. Trioledarskap är speciellt 
fungerande då det är frågan om att leda 
större helheter, till exempel scoutkåren 
eller ett stort och långvarigt projekt så 
som ett sommarläger. Saker har ofta 
en tendens att hopa sig på en eller ett 
par personer men genom trioledarskap 
kan man motarbeta det här och fördela 
ansvaret genast från början. På så sätt 
minskar man belastningen på de en-
skilda ledarna. Trioledarkap ger också 
mer stabilitet – om en i trion måste 
avbryta sitt uppdrag eller inte klarar av 
att sköta sin del finns det fortfarande 
två som kan fortsätta projektet. Tre 
olika perspektiv är också en rikedom 
och kan göra beslutsfattandet mer 

nyanserat. Det kan vara litet svårare att 
komma överens om saker och ting när 
man är tre, men det är å andra sidan 
oftast bara positivt att vara tvungen att 
ta sig tid att diskutera och debattera 
saker grundligt. 

För att trioledarskapet ska fungera 
väl måste man beakta samma punkter 
som för ett välfungerande parledar-
skap. Dessutom måste man lägga extra 
fokus på
 • att kommunicera öppet och aktivt. 

Det är viktigt att alla tre är medvetna 
om de beslut som fattas.

 • att det inte bildas en två mot en situ-
ation. Dynamiken i en trio kan vara 
utmanande om inte alla parter aktivt 
strävar efter att inkludera varandra.
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Det här är en övning för att lära känna varandra som kan användas i handslags diskussionen 
för par- och trioledare. Markera din egen åsikt på en skala mellan de olika påståendena.

DISKUTERA OM VAD SOM FÖRENAR OCH  
VAD SOM SKILJER ER FRÅN VARANDRA

     ÖVNING  

Jag tycker om att fatta beslut snabbt 
och intuitivt.

Det är viktigt för mig att jag själv 
får fatta beslut utgående från min 
kompetens.

Min målsättning för parledarskapet 
är att utveckla mig själv som 
scoutledare.

Jag tycker om att göra saker och ting 
då när jag känner för det och det 
händer att jag anpassar planerna 
under arbetets gång.

Jag tycker om att få vara vid sidan 
om och påverka i bakgrunden.

Jag vill få nya färdigheter och 
utveckla dem. 

Jag anser att rättvisa innebär att 
alla behandlas på olika sätt 
eftersom alla personer och 
situationer är olika.

Jag brukar ta itu med saker när 
tidsfristen närmar sig, 
vilket leder till att de ibland blir 
gjorda i sista minuten.

Det är typiskt för mig att uttrycka 
mig diplomatiskt och vara 
tillmötesgående, eftersom jag inte 
vill att någon tar illa upp.

Jag vill fundera över och analysera 
saker noggrant före jag fattar ett 

beslut. 

Det är viktigt för mig att fråga om 
andras åsikter före jag fattar det 

slutliga beslutet. 

Min målsättning för parledarskapet 
är att öka min kompetens med 

tanke på arbetslivet. 

Jag tycker om att arbeta 
systematiskt och föra listor över hur 

saker och ting framskrider.
 

Jag tycker om att 
vara i fokus.

Jag vill använda och utveckla de 
färdigheter som jag vet att jag har. 

Jag anser att rättvisa 
betyder det samma för alla. 

Jag vill behandla alla jämlikt.
 

Jag vill förbereda mig 
noggrant och få saker 

gjorda i god tid före tidsfristen. 

Det är typiskt för mig att uttrycka 
mig rakt och berätta öppet om mina 

åsikter, eftersom jag inte vill att 
saker förblir oklara. 
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Scoutingens målsättning är det som man strävar efter att 
förverkliga med hjälp av verksamheten. Exempelvis att lära sig 
nytt eller att få en personlig naturupplevelse.

Ett hot är något som hindrar målsättningen från att uppfyllas, 
till exempel en olycka eller en storm.

En risk innebär till exempel sannolikheten att en fara uppstår 
eller att något annat oönskat händer. Ju högre risk, desto mer 
sannolikt är det att något går fel.

SÄKERHET I SCOUTINGEN

TILLRÄCKLIGT 

MÅNGA VUXNA

INSTRUKTIONER

UTBILDNING
VERKTYG OCH MATERIAL

NATUREN

EN TRYGG 
OMGIVNING

ATT LÄRA 
SIG NYTT
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Riskhantering svarar på följande 
frågor: 

Vad kan gå fel?
 Identifiering av risker.

Vad kan vi göra för att undvika att 
saker går fel?
 Förebyggande riskhantering.

Vad gör vi om saker trots allt går fel?
 Ett förbud mot att göra farliga saker 

är inte tillräckligt utan man måste 
också förbereda sig på att riskerna 
förverkligas.

Som scouter måste vi alltid komma 
ihåg vårt ansvar och våra skyldigheter. 
En scoutledare har ansvar för barn och 
unga med varierande bakgrund. En 
säker och trygg scoutverksamhet inne-
bär enhetliga rutiner som säkerställer 
en så säker och trygg verksamhet som 
möjligt för alla deltagare.

Missöden sker, också i scoutingen, 
och det enda sättet att helt och hållet 
undvika olyckor och misstag är att 
aldrig göra något. Genom att planera 
verksamheten noggrant kan man ändå 
förbereda sig för det mesta. I en säker 
verksamhet och verksamhetsplanering 
ingår både fysisk säkerhet och psykisk 
trygghet.

Det finns många viktiga målsätt-
ningar, bland annat att lära sig nytt, att 
växa och utvecklas till en aktiv med-
borgare, att få spendera tid med goda 
vänner och att få röra sig ute i naturen. 
De här sakerna är också sådana som 
vi kan mista. En olyckshändelse, ett 
misstag, mobbning eller en storm kan 
förhindra att vi uppnår någon av mål-
sättningarna.

Genom att förutse, förebygga och 
reagera på hot kan scoutverksamheten 
erbjuda det som vi önskar. Säkerhet 
är inte ett självändamål utan något 

som möjliggör den egentliga verksam-
heten. Att förbjuda allt är ett lika stort 
hot för de viktiga värderingarna som 
risken som man försöker undvika med 
förbudet.

Verksamheten innebär alltid en viss 
risk, men riskerna kan minimeras 
genom att
 • undvika det som är farligt 

Vi gör inte upp eld när det råder fara för 
skogsbrand.

 • göra de farliga konsekvenserna så 
lindriga som möjligt eller minimera 
sannolikheten för dem 
Vi lär barnen att orientera och hur man 
agerar ifall man gått vilse.

 • fördela eller flytta över en del av an-
svaret för risken till en utomstående 
Vi tar en försäkring för kårens läger
utrustning.

 • vid behov acceptera risken. 
Vi accepterar att det medför en viss risk 
att öva på att tälja med vargungarna, 
trots att man övervakar situationen.

Hela ansvaret kan inte överföras på en 
utomstående. Evenemangets ledare/
chef är alltid den som ansvarar för 
säkerheten. Trots att ansvaret kan 
fördelas kan det inte överföras helt och 
hållet på en utomstående, man kan 
till exempel inte ge hela ansvaret för 
evenemangets säkerhet åt en utomstå-
ende ordningsvakt. Hela organisationen 
har ett ansvar för att beakta säkerhe-
ten, vilket i praktiken innebär att varje 
scout och speciellt scoutledarna som 
utbildats till sitt uppdrag bär ansvaret 
för en säker och trygg verksamhet.
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SANNOLIKHET

1. Osannolik. Scenariot i fråga har 
aldrig förverkligats eller sker väldigt 
sällan.

2. Möjlig. Scenarierna har tidiga-
re förverkligats och kommer också i 
framtiden att vara möjliga.

3. Sannolik. Scenarierna har ofta för-
verkligats och förekommer dagligen.

4. Mycket sannolik. Scenarierna 
förverkligas ofta och förekommer 
kontinuerligt.

KONSEKVENSER

1. Lindriga. Har ingen eller liten påver-
kan på verksamheten. Konsekvenserna 
är småskaliga och möjliga skador lätta 
att reparera. Exempelvis en lindrig 
personskada som inte alls hindrar eller 
endast hindrar personen en kort stund 
från att delta i verksamheten.

2. Måttliga. Konsekvenserna påver-
kar verksamheten men skadorna går 
att reparera eller ersätta. Exempelvis 
en allvarlig personskada som hindrar 
personen från att delta i verksamheten 
i 1–3 dygn eller flera lindriga persons-
kador som kan hindra personerna från 
att delta.

RISKMATRIS – UPPSKATTA HUR STOR RISKEN ÄR

Risknivå. Kan man genomföra saken och i sådana fall, på vilket sätt? Graden av risk kan minskas 
genom att antingen minska på sannolikheten, lindra konsekvenserna eller både och.
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1. Låg. Verksamheten behöver inte av-
brytas trots att händelsen förverkligas. 
En låg risk kräver inga åtgärder utom 
att man följer med verksamheten för 
att lägga märke till om förhållandena 
ändras.

Att reflektera över: Kan verksamheten bli 
bättre genom att medvetet ta lite större 
risker? Undviker man risker i den mån att 
verksamheten lider av det?

2. Måttlig. Händelsen förorsakar 
tillfälliga avbrott i verksamheten. 
Man kan kontrollera risken genom att 
ge tydliga instruktioner om hur man 
agerar säkert och genom att se till att 
sådana personer som kan ingripa och 
reda ut konsekvenserna finns nära till 
hands.

Att reflektera över: Kunde verksamheten 
bli säkrare genom att man kontrollerar ris
kerna med enkla och/eller billiga åtgärder?

3. Betydande. Konsekvenserna av en 
betydande risk påverkar verksamheten 
en längre tid och/eller på ett bety-
dande sätt. Det krävs att någon hela 
tiden är i beredskap och har ansvaret 
att följa med situationen och reagera 
omedelbart i en hotande situation.

Att reflektera över: Har risken beaktats 
tillräckligt noggrant? Finns det något man 
kunde göra för att minska sannolikheten 
och/eller lindra de möjliga konsekvenser
na? Är det ändamålsenligt att ta en så stor 
risk? Är målsättningen värd risken?

4. Oacceptabel. Konsekvenserna av 
händelsen avbryter verksamheten och 
hindrar den från att fortsätta, alter-
nativt krävs en stor kraftansträngning 
för att återuppta den. Att förverkliga 
verksamhet som har en oacceptabel 
risk är inte tillåtet och måste ome-
delbart avslutas ifall den redan satts i 
gång.

Att reflektera över: Vad är syftet med att 
arrangera så riskfylld verksamhet?

3. Betydande. Konsekvenserna är 
storskaliga och det krävs specifika 
arrangemang för att tillrättalägga dem. 
Exempelvis en enskild mycket allvar-
lig personskada som hindrar perso-
nen från att delta i verksamheten i 4 
dygn–1 månad eller flera personskador 
som hindrar personerna från att delta i 
verksamheten i 1–3 dygn.

4. Kritiska. Konsekvenserna är mycket 
allvarliga och skadorna antingen myc-
ket svåra eller omöjliga att reparera ens 
med omfattande specialarrangemang. 
Exempelvis ett dödsfall eller en eller 
flera personer som får permanenta 
skador. Händelsen hindrar personen 
från att delta i verksamheten under en 
lång period eller helt och hållet.

RISK
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På vilket sätt kan man med 
de olika åldersgrupperna 
öva på att agera säkert

• när man orienterar

• på ett läger

• i sociala situationer

• i en nödsituation?

     ÖVNING  

ETT SÄKERT EVENEMANG
Säkerhetsplanen är en kortfattad och 
koncis instruktion som täcker alla 
de risker som ett evenemang eller en 
organisation kan utsättas för, vare sig 
det är frågan om ett benbrott eller att 
programmet måste inhiberas på grund 
av dåligt väder.

Räddningsplanen innehåller en 
redogörelse över alla de olyckor och 
situationer som kan tänkas kräva hjälp 
av räddningsverket. Räddningsplanen 
för evenemang som har mer än 200 
deltagare ska skickas till det lokala 
räddningsverket.

LÄS MERA:

 • Finlands Scouters Säkerhetsföreskrifter 
och Säkerhetsbestämmelser och -direktiv 
för scoutverksamhet till sjöss definierar 
bland annat hur många ledare det måste 
finnas per antal scouter och hurdan kom-
petens som krävs av ledarna. Verksamhe-
ten måste följa Säkerhetsföreskrifterna för 
att täckas av Scoutförsäkringen. I föreskrif-
terna finns också botten för säkerhets- och 
räddningsplanerna. Finlands Svenska 
Scouters hemsida: www.scout.fi/sakerhet.

 • Finlands Svenska Scouters kriskommuni-
kationsplan: www.scout.fi/kriskommuni-
kation. 

 • Scoutingens policy för användning av rus-
medel, Finlands Svenska Scouters hemsida: 
www.scout.fi/sakerhet. 

http://www.scout.fi/sakerhet
http://www.scout.fi/kriskommunikation
http://www.scout.fi/kriskommunikation
http://www.scout.fi/sakerhet


97SCOUTLEDARENS HANDBOK SCOUTLEDARENS HANDBOK

TRYGGHET I SCOUTINGEN

Bra och högklassig verksamhet kräver 
att man beaktar såväl fysisk säkerhet 
som psykisk trygghet. Trygghet inne-
bär att man känner sig välkommen, 
accepterad och respekterad. I scout-
verksamheten råder nolltolerans mot 
mobbning, diskriminering och osakligt 
beteende. Alla har rätt att känna sig 
trygga i sin hobby.

Tryggt tillsammans är en anvisning 
som gjorts för att främja barns och 
ungas trygghet och välbefinnande 
inom scoutverksamheten. Trygghet 
och välbefinnande betyder att man 
uppfyller barnens grundläggande 
och mänskliga rättigheter. Tryggt 
tillsammansutbildningen är 
obligatorisk för alla myndiga scouter 
och för de som leder en grupp, 
oberoende av ålder. Syftet med 
anvisningen och utbildningen är 
att säkerställa att barns och ungas 
välbefinnande uppmärksammas i all 
scoutverksamhet och att de som har ett 
frivilliguppdrag vet vad de kan göra för 
att bidra till en trygg miljö.

Tryggt tillsammans-utbildningen 
är en webbkurs i ScoutMoodle som 
alla scoutledare ska avlägga. Efter att 
man genomfört utbildningen är den i 
kraft i 5 år. Utbildningen ger kårens 
ledare en inblick i materialet som ingår 
i Tryggt tillsammansanvisningen. 
Efter utbildningen vet deltagaren också 
vilka åtgärder kåren kan vidta om 
ett barn eller en ungdom blir utsatt 
för kränkande bemötande, våld eller 
trakasserier.

Varje kår har en eller flera utnämn-
da trygghetspersoner som man kan 
vända sig till om man upplever att man 
blivit fel bemött eller om man funde-
rar på något som berör trygghet och 
vill tala om det i förtroende. Personen 
ansvarar för att stödja kårens medlem-
mar i frågor som berör Tryggt tillsam-
mansanvisningen.

Finlands Svenska Scouters Plan för 
respektfullt beteende tar upp hur man 
inom scouterna talar med varandra, 
hur man beter sig sakligt och hur man 
kan bemöta varandra vänligt och vara 
scouter på bästa möjliga sätt. Planen 
stöder och ger tips kring förebyggande 
av och ingripande mot osakligt bete-
ende och mobbning inom scoutingen. 
Planen är uppdelad i två helheter. Det 
första avsnittet behandlar förebyggande 
av osakligt beteende. Det andra avsnit-
tet presenterar metoder för att ingripa 
ifall osakligt beteende skulle förekom-
ma. Den röda tråden är att ingen scout 
ska bli lämnad ensam med information 
om eventuella övertramp. Planen följer 
en tydlig handlingskedja för hur infor-
mationen ska delas så att de personer 
som har möjlighet att ingripa och stöd-
ja vet vad de behöver veta. Planen ska 
användas som komplement till Tryggt 
tillsammansanvisningen.

Läs mera om trygghet, Tryggt tillsam-
mans-anvisningen och –utbildningen och 
om planen för respektfullt beteende på 
Finlands Svenska Scouters hemsida: www.
scout.fi/trygghet.
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KRISKOMMUNIKATION
Läs noggrant igenom 
anvisningen för krisinformation 
och spara scoutchefens 
och verksamhetsledarens 
telefonnummer i dina 
kontakter. Anvisningen finns 
på Finlands Svenska Scouters 
hemsida: www.scout.fi/
kriskommunikation.

Det bästa sättet att förbereda sig för 
en krissituation är att förutse den. Om 
det trots noggrant övervägda säker-
hetsåtgärder sker något allvarligt gör 
en god kriskommunikation det lättare 
att upprätthålla handlingskraften och 
spara på resurserna till att återhäm-
ta sig. Krisinformation innebär både 
extern och intern kommunikation i 
en situation där något allvarligt skett 
och händelsen kan innebära ett hot 
för organisationens verksamhet och 
rykte. I scoutverksamheten är kris-
kommunikationens syfte att skydda 
de personer som drabbats samt deras 
familjer. Kriskommunikationens syfte 
är också att skydda scoutkårens eller en 
övrig scoutorganisations förutsättnin-
gar att fortsätta verksamheten och mer 
generellt att skydda hela scoutrörelsens 
rykte.

Informationsflödet i världen har 
blivit allt snabbare och det är svårt 
att kontrollera vad som blir offentligt. 
Bilder eller inlägg i sociala medier kan 
snabbt sprida sig och få uppmärksam-
het på en nationell eller till och med 
internationell nivå. Därför är det viktigt 
att den information som publice-
ras är genomtänkt och representerar 
en enhetlig syn på situationen. En 
utdragen eller oförutsedd konflikt med 
scouternas föräldrar kan också vara ett 
exempel på en situation som kräver 
krisinformation. 

I samband med allvarliga 
personskador tillämpas alltid 
Finlands Svenska Scouters 
kriskommunikationsplan. Anvisningen 
gäller också i sådana situationer 
där händelserna hotar scoutingens 
rykte och anseende. I samband 

med ett olycksfall eller en övrig 
krissituation är det Finlands Svenska 
Scouters ordförande (scoutchefen) 
eller verksamhetsledaren som har 
informatörsansvaret. Krissituationer 
lockar snabbt till sig representanter 
från olika medier som kan bete 
sig mycket arrogant. En lyckad 
kriskommunikation innebär också att 
deltagarna skyddas från publicitet.

http://www.scout.fi/kriskommunikation
http://www.scout.fi/kriskommunikation
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Tabellen ger en översikt av hurdana krissituationer som kan uppstå i scoutverksamheten 
och hur man kommunicerar i de olika situationerna.

KRISSITUATION EXEMPEL ÅTGÄRDER

Ett akut misstag eller 
felagerande
En ogenomtänkt 
publicering eller handling 
som leder till en nära ögat-
situation eller direkt fara.

Ett kränkande utta-
lande i sociala medier 
som publiceras av en 
välkänd scout, eller ett 
felutskick med barnens 
hälsorelaterade uppgif-
ter på en omfattande 
e-postlista.

De ansvariga och den som begått miss-
taget kommunicerar sinsemellan, fattar 
omgående beslut om hur saken ska 
åtgärdas och ber offentligt om ursäkt 
av de berörda.
Informera om hur saken åtgärdats och 
vad som gjorts för att det inte ska ske 
igen.

Ett avslöjande eller 
påstående
Lång- eller kortvarig oetisk 
verksamhet eller misstanke 
om det.

Det kommer fram att 
en scoutledare tidigare 
dömts för våldsbrott 
eller att kårekonomen 
stulit pengar ur kassan. 
En av kårens sponsorer 
visar sig bedriva oetisk 
verksamhet.

Samla ihop till ett team som ansvarar 
för kommunikationen och se till att 
ingen annan svarar på frågor som 
berör ärendet. Publicera omgående 
uppdaterad information om situatio-
nen och informera vad som kommer 
att göras för att lösa situationen.
Kontakta vid behov polisen. Samman-
ställ en utförlig lista på frågor och svar 
åt dem som har i uppdrag att svara på 
frågor.

Antipati
Negativa känslor och 
negativ inställning mot 
scoutrörelsen och scouter 
generellt.

En vuxen har i sin 
egen ungdom upplevt 
mobbning i scouterna 
och kommenterar 
därför med ett negativt 
tonfall scoutrelaterade 
inlägg i sociala medier. 
Det leder till att andra 
också uppmuntras att 
dela med sig av liknan-
de upplevelser. 

Upprepa systematiskt men med varie-
rande ordval scoutingens värdegrund 
i olika kommunikationskanaler. Ge 
sakliga och empatiska svar på de ne-
gativa uttalandena i scoutingens egna 
kanaler och rätta de uttalanden som 
inte stämmer. I mindre grupper eller 
diskussioner som inte samlar mycket 
uppmärksamhet kan man också välja 
att ignorera uttalandena.

En kritisk eller hotfull 
situation
En förändring som hotar 
hela scoutverksamheten 
eller osäkra faktorer 
angående personer.
I en kritisk situation kan 
personer vara olojala mot 
varandra. Det här kan leda 
till att obekväma saker 
avslöjas.

Kyrkofullmäktige 
planerar att sälja fastig-
heten som scoutkårens 
kårlokal finns i.

Informera aktivt i interna kommunika-
tionskanaler om vad som kommer att 
hända. Erbjud alla möjlighet att disku-
tera saken med kårens ledare. Anpassa 
informationen enligt målgrupp och syf-
te: att påverka dem som fattar besluten 
och att informera familjerna och de 
scouter som tar del av verksamheten. 
Om man känner till tidtabellen för de 
kommande besluten kan informationen 
anpassas enligt den. Gör en förutse-
ende kommunikationsplan och ha ett 
aktivt samarbete med olika medier.

OLIKA SLAGS KRISER OCH FUNGERANDE KRISKOMMUNIKATION 2
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Att be om ursäkt är en konst i vilken 
övning ger färdighet. Be om ursäkt 
när du gjort något fel, men be inte om 
ursäkt av andra än de berörda – hela 
världen har inte behov av din ursäkt. 
Berätta också hur du i framtiden kom-
mer att ändra på ditt agerande och hur 
skadan som redan skett kan repareras. 
Om scouternas föräldrar eller någon 
samarbetspartner anser att du gjort fel 
men du inte själv tycker det, kan du 
föra fram att du beklagar situationen.

Be inte om ursäkt om du är oskyl-
dig, men skyll inte heller på någon 
annan. Du kan alltid erbjuda dig att 
diskutera situationen; tålamod och en 
vänlig inställning underlättar också. 

Det är en dålig idé att radera negativa 
kommentarer från kårens sida i sociala 
medier eftersom det ger en bild av att 
man har hemligheter och vill gömma 
undan obekväma saker. Svara hell-
re på kritiken genom att berätta vad 
man kommer att göra för att behandla 
ärendet och hur man kommer att gå till 
väga i framtiden. Att förneka det som 
kritiken berör är inte konstruktivt.

LÄS MERA 
om krisinformation på Finlands Svenska Scouters 
hemsida: www.scout.fi/sakerhet.

BOKTIPS, PÅ FINSKA:
Katleena Kortesuo: Riko lasi hätätilanteessa – 
Kriisiviestinnän pikaopas johtajalle

NÄR EN URSÄKT ÄR PÅ SIN PLATS!

http://www.scout.fi/sakerhet
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MEDLEMSREGISTER OCH DATASKYDD

DATASKYDD
Personuppgifter är information som 
beskriver en person och som kan iden-
tifiera denne. Namn, epostadress och 
ett fotografi är typiska personuppgifter 
som behandlas både digitalt och på 
papper. Det ska alltid finnas ett syfte 
med att behandla personuppgifter – det 
är inte tillåtet att ta del av dem i onö-
dan eller för skojs skull. Dataskydd är 
en människas grundläggande rättighet, 
som har som syfte att skydda perso-
nens privatliv i de situationer där man 
behandlar hens personuppgifter.

År 2018 togs Europeiska unionens 
allmänna dataskyddsförordning i bruk i 
Finland. I och med det fick dataskyddet 
mycket uppmärksamhet och dess bety-
delse blev allmänt känt. Förordningen 
definierar principer för dataskyddet, 
bland annat att personuppgifter ska 
behandlas konfidentiellt, endast nö-
dvändiga uppgifter ska samlas in och 
att uppgifterna ska vara precisa och 
korrekta. Alla de som behandlar perso-
nuppgifter ska känna till de här prin-
ciperna. Dataskyddsförordningen och 
den ansvarsskyldighet som den innebär 
gör det också möjligt för människor att 
förstå vilka uppgifter de delar om sig 
själv och få en bättre insikt i hur deras 
personuppgifter behandlas, det vill säga 
hur deras rättigheter uppfylls.

HUR PERSONUPPGIFTER 
BEHANDLAS I 
SCOUTVERKSAMHETEN
I scoutverksamheten behandlas perso-
nuppgifter i flera olika samband, bland 
annat för att möjliggöra medlems-
tjänst, för att utveckla fostran och ut-
bildning och för att ordna evenemang. 
De vanligaste orsakerna till att en 
scoutkår behandlar personuppgifter är 
för att kåren ska kunna upprätthålla ett 
medlemsregister, behandla medlems
avgifter och driva frivilligverksamhet. 

För att scoutkåren ska kunna 
behandla personuppgifter i enlighet 
med dataskyddsförordningen krävs att 
ledarna behärskar data och informa-
tionshantering. Det här innebär bland 
annat att man behandlar medlemmar-
nas och vårdnadshavarnas personupp
gifter på ett säkert sätt och beaktar 
uppgifternas livscykel. Uppgifternas 
livscykel syftar på den tid som per-
sonuppgifterna finns till förfogande 
i registret i fråga, med andra ord allt 
det som sker med uppgifterna och vem 
som behandlar dem, från den stunden 
som de förs in i registret till den stun-
den som de på ett korrekt sätt raderas. 
Varenda scout och vårdnadshavare 
har också rätt att få insyn i hur deras 
personuppgifter förvaras och behand-
las samt hur de kan gå till väga för att 
korrigera eller radera uppgifterna.
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DATASKYDD

Integritetsskydd är en grundläggande rättighet som i Finlands grundlag 
definieras som individens rätt till ett privatliv. I integritetsskyddet ingår 
också att uppgifter om personen inte får spridas i onödan. Dataskydd och 
skydd av personuppgifter är en del av integritetsskyddet.

Dataskydd syftar på när och på vilken grund man har rätt att behandla 
personuppgifter.

Datasäkerhet innebär att säkra informationen, till exempel med hjälp av 
en brandmur eller genom att de som behandlar uppgifterna har tillräcklig 
kompetens och rutiner för att agera säkert.

Personuppgift är en uppgift som beskriver en person och med hjälp av 
vilken man kan identifiera personen. Namnet, en e-postadress eller ett fo-
tografi är exempel på personuppgifter. Även en sådan uppgift som gör det 
möjligt att kombinera information som man fått från ett annat ställe anses 
vara en personuppgift.

Principer för dataskydd:
 • Det måste alltid finnas en orsak till att samla in uppgifter, t.ex. ett med-

lemskap eller för ett syfte som berör säkerhet.
 • Uppgifterna ska behandlas konfidentiellt.
 • Endast de uppgifter som verkligen behövs ska samlas in.
 • Informationen ska vara korrekt.
 • Personen har rätt till insyn, alltså till att få ta del av den information som 

berör hen.
 • Personen har rätt till att ändra eller radera den information som berör hen från 

ett register.

Syftet med dataskyddet är att 
säkerställa att personuppgifter 
behandlas lagligt och tillförlitligt. 
Därmed är dataskydd en del av 
att leda scoutkåren och hör till en 
öppen administration. Genom att 
öppet informera om sina principer 
för dataskydd förmedlar kåren att 
medlemmarna kan lita på att deras 
personuppgifter behandlas på rätt sätt. 
De flesta problemen inom dataskydd 
och datasäkerhet beror fortfarande på 
mänskliga faktorer, det vill säga att 

människor handlar fel på grund av att 
de saknar tillräcklig kunskap och har 
lärt sig fel tillvägagångssätt. Därför 
är det viktigt att man uppmuntrar de 
ledare som behandlar personuppgifter 
att kontinuerligt uppdatera och 
utveckla sin kompetens gällande 
behandling av personuppgifter.

LÄS MERA:
Dataskydd i scoutverksamheten, Finlands Svenska 
Scouters hemsida: www.scout.fi/dataskydd/

Hemsidan till dataombudsmannens byrå: www.
tietosuoja.fi/sv.

http://www.scout.fi/dataskydd/
http://www.tietosuoja.fi/sv
http://www.tietosuoja.fi/sv
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Det finns många tillfällen i scoutingen där det 
behövs personuppgifter för att kunna förverkli-
ga säker verksamhet, till exempel information 
om personens simkunskap eller specialdiet. Om 
informationen berör säkerheten måste den delas 
med de berörda. Exempelvis är det mycket viktigt 
att alla närvarande ledare är medvetna om att en 
deltagare har en livshotande getingallergi.

Reflektera över i vilka situationer och varför följan-
de uppgifter behövs eller INTE behövs:
 • personens ålder
 • året som personen börjat scouta
 • personens simkunskap
 • personens specialdiet
 • kontaktuppgifterna till personens vårdnadshavare
 • personens arbetsgivare
 • personens skolbetyg
 • de utbildningar som personen genomfört
 • ett fotografi av personen.

     ÖVNING  

Kåren kan enkelt följa principerna  
för dataskydd genom att använda  

de elektroniska tjänster som  
Finlands Scouter erbjuder.
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DE GEMENSAMMA ARBETSVERKTYGEN 
INOM SCOUTVERKSAMHETEN

Finlands Scouter (FS) erbjuder 
alla scoutkårer tillgång till 
medlemsregistret Kuksa, för att de ska 
kunna behandla de personuppgifter 
som krävs för verksamheten. Kuksa 
uppfyller alla de administrativa och 
tekniska krav som krävs av en digital 
tjänst. Kuksa är därför det enklaste 
och säkraste sättet för kåren att 
behandla personuppgifter i enlighet 
med dataskyddsförordningen. Rätten 
att i scoutverksamheten behandla 
personuppgifter beviljas för ett 
tidsbestämt uppdrag och förutsätter 
att personen godtar användarvillkoren. 
FS och scoutkårerna ingår ett avtal 
om behandling av personuppgifter där 
ansvar och skyldigheter framgår.

I de nationella dataskyddsbeskriv-
ningarna som FS framställt (på finska) 
framgår principerna för hur man 
behandlar personuppgifter i scoutkå-
rerna. Kåren kan använda beskrivnin-
gen som sådan när den informerar om 
ärenden som berör dataskydd. Efter-
som personuppgifterna och orsaken 
till att de samlas in varierar, har till 
exempel medlemmar, vårdnadshava-
re samt kunder och donatorer olika 
dataskydds beskrivningar.

Både scouternas nationella med-
lemstjänst och Finlands Svenska Scou-
ters anställda hjälper scoutkårerna och 
deras medlemmar i ärenden som berör 
dataskydd. Begäran om tillgång till sina 
egna uppgifter riktas till medlems-
tjänsten som FS upprätthåller.

Tack vare FS:s och scoutkårernas 
gemensamma arbetsverktyg och förfa-
ringssätt är det möjligt att i scoutverk-
samheten tillämpa ett kunskapsbase-
rat ledarskap. Då personuppgifterna 
behandlas noggrant och korrekt kan de 
användas till att ta ut rapporter som i 
sin tur är både korrekta och aktuella. 
Rapporterna ger högklassig informati-
on om frivilligverksamheten i scouter-
na och kan användas till att leda och 
utveckla verksamheten både lokalt och 
nationellt. Ett exempel på information 
som en rapport kan ge är hur många 
personer som under en viss tidspe-
riod och på ett avgränsat geografiskt 
område har deltagit i och genomfört 
grundutbildning för scoutledare, och 
därmed blivit beviljade scoutledarfull-
makt. Till sist är det viktigt att komma 
ihåg att personuppgifter aldrig får 
lämnas ut eller publiceras utan lov eller 
samtycke.
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SCOUTKÅRENS VERKTYG FÖR  
DATASKYDD OCH -SÄKERHET

 • Medlemsregisteransvariga är den personen i kåren som 
har uppdraget att upprätthålla kårens medlemsregister, 
bland annat genom att behandla medlemsansökningar 
och hjälpa kårens medlemmar och deras vårdnadshavare 
att använda medlemsregistret Kuksa. Personen måste om-
gående kunna svara på frågor om till exempel dataskydd, 
men för övrigt är inte uppdragets uppgifter tidskrävande, 
speciellt om man sammanställer en lista på modellsvar 
på de vanligaste frågorna.

 • Dataskyddsbeskrivning är ett dokument som berättar för 
en person hur hens personuppgifter behandlas i systemet 
i fråga och hur hen ska gå till väga för att ändra sina 
uppgifter eller få dem raderade. Finlands Scouter har en 
dataskyddsbeskrivning (på finska) som kårerna kan använ-
da som mall för ett informationsutskick till medlemmarna 
om hur deras personuppgifter behandlas i kåren.

 • Medlemsregister är en lista över kårens medlemmar och 
deras personuppgifter. Finlands Scouter erbjuder sina 
medlemmar medlemsregistret Kuksa i vilket en person 
beroende på det uppdrag som hen tilldelats får tillgång 
till den information som behövs för uppdraget. Det är 
viktigt att se till att de rapporter och listor som skrivs ut 
ur registret förstörs direkt när de inte längre behövs.

 • Fototillstånd betyder att personen ger sitt samtycke till 
att fotografier på hen får användas till olika ändamål. Det 
är bra att be om ett dylikt samtycke till exempel i sam-
band med anmälan till ett evenemang. De personer som 
inte ger samtycke till att fotografier på dem får användas 
kan bära ett märke på sin scouthalsduk så att de som tar 
fotografier känner igen vem som inte får synas på bild.

LÄS MERA:
Dataskydd i scoutingen, Finlands Svenska Scouters 
hemsida: www.scout.fi/dataskydd.
Dataskydd i scoutingen (på finska), Finlands Scouters 
hemsida: www.partio.fi/tietosuoja.
Dataskydd i Finland, hemsidan till dataombudsmannens 
byrå: www.tietosuoja.fi/sv/framsida.

Läs mera om medlemsregistret Kuksa på Finlands Svenska 
Scouters hemsida:www.scout.fi/medlemsregistret-kuksa.

2
 A

T
T

 L
E

D
A

 V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

E
N

O
R

G
A

N
IS

AT
IO

N
E

N

http://www.scout.fi/dataskydd
http://www.partio.fi/tietosuoja
http://www.tietosuoja.fi/sv/framsida
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SCOUTKÅREN

SCOUTKÅREN SOM ORGANISATION

Rita kårens organisationsstruktur och märk ut vem som leder vem.  
Vem är din uppdragsgivare och vem i kåren stöttar dig?

     ÖVNING  

EN SCOUTKÅR MED UNDER 100 MEDLEMMAR

 En person kan  
 ha flera uppdrag.

 Var kreativ i att  
 fördela ansvaret!

Spejarscouterna

Spejarscouterna

S T Y R E L S E

Kårchef

Patrulledarna

M AT E R I A LA N S VA R I G

KÅ R S E K R E T E RA R E

M E D L E M S R E G I S T E RA N S VA R I G

KÅ R E KO N O M

Vice kårchef

Uppdragschef

ÄventyrsscouternaVargungarna

KaptenernaAkelorna

KÅ R E N S L E DA R E:

V U X N A

ROV E R S CO U T E R N A

E X P LO R E R S CO U T E R N A

Kommunikatör T RYG G H E T S P E R S O N

Å R S M ÖT E T

Programchef

Kårens chefstrio, det vill säga kårche-
fen, programchefen och uppdragsche-
fen, leder kåren mellan årsmötena. 
En scoutkår är en organisation med så 
många olika uppgifter att ansvaret är 
bra att fördela på tre olika uppdrag. 
Eftersom varje kår och chefstrio är 
unik är det viktigt att gå igenom hur 
ansvaret bäst fördelas i kårens trio. I 
små scoutkårer kan det hända att man 
måste utvidga ansvaret för cheferna 

medan cheferna i stora kårer kan jobba 
tillsammans med ett par eller ha egna 
team.

Alla chefer får också stöd och hjälp 
av de anställda på Finlands Svenska 
Scouter och av förbundets kårstöd. De 
svarar antingen direkt på frågor eller 
kan hänvisa till personer som inom 
förbundet kan hjälpa med det som 
frågan gäller.
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EN SCOUTKÅR MED 100–200 MEDLEMMAR

Å R S M ÖT E T

Vice kårchef

Kårchef

Programchef Uppdragschef

Åldersgrupps-
ansvarig för 
vargungarna

Spejar-
scoutlots

Patrulledarna Patrulledarna

Patrulledarna

Explorerscout

Roverscout

Patrulledare

Explorer-
scoutlots

Familjescoutledare

Medlemsregisteransvarig

Åldersgrupps-
ansvarig för  

äventyrsscouterna

Styrelse

Lägerchef

Materialansvarig

Kårsekreterare

Kårekonom

Kommunikatör

Spejarscouterna

Spejarscouterna

Spejarscouterna

 Mer specifik 
 indelning.

 Ansvaret fördelas 
 enligt personernas  
 intressen och  
 styrkor.

Vargungarna

Vargungarna

Vargungarna Äventyrsscouterna

Äventyrsscouterna
Kaptenerna

Akelorna

Akelorna

Akelorna

Kaptenerna

Å R S M ÖT E T

Kårchef

Vice kårchefKommunikatör

Programchef
Uppdragschef

Roverscoutlots

Vargunge

Äventyrsscout

Spejarscout

Explorerscout

Roverscout

Explorerscoutlots

Familje-
scoutledare

Kårlokalsfogde

Stugfogde

Medlemsregisteransvarig

Materialansvarig

Team av ålders-
gruppsansvariga

Åldersgrupps-
verksamhet, 

utfärder och läger

Frivilliga vuxna

Team med ansvar för  
rekrytering och handslag

Administration

Scouting för 
vuxna

Styrelse

Lägerchef

Kårekonom

Utmärkelseteckenansvarig

Utbildningsansvarig

Ledarvårdsansvarig

Kårens ledarmöten
Akelorna

Kaptenerna

Patrulledarna

 En tydlig ansvarsfördelning fördelar  
 makten och ökar på välmående.

 Chefstrion sköter sina uppgifter  
 tillsammans med ett eget team.

EN SCOUTKÅR MED ÖVER 200 MEDLEMMAR

Rover-
scoutlots
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KÅRCHEFEN är ofta också styrelsens ordförande. Hen ansvarar för scoutkårens administration 
och för att de beslut som fattas av årsmötena, bland annat verksamhetsplanen, förverkligas.

KÅRCHEFENS  
ANSVARSOMRÅDE

VERKTYG TILLSAMMANS MED

Att ha översikt över scout-
kåren och dess verksamhet.

Kårkorten, kontoinformation, 
medlemsregistret, olika enkäter, att 
hålla kontakt med både dem som 
fungerar inom kåren och kårens 
samarbetspartner (bl.a. övriga kårer, 
FiSSc, övriga organisationer)

Styrelsen, chefstrion, medlems-
registeransvariga, kårekono-
men, FiSSc:s anställda och 
kårstöd.

Ekonomi och 
medelanskaffning  
(se s. 129–132).

Kontoinformation, att följa upp kårens 
utgifter, medlemsregistret, olika 
tabeller för uppföljning av verksam-
heten.

Kårekonomen, styrelsen, 
adventskalenderansvariga, 
gruppledarna, evenemangs-
ledarna.

Att förvalta scoutkårens 
egendom.

Materialinventeringar, äganderätts-
handlingar, hyresavtal osv.

Styrelsen, materialförvaltaren, 
stugfogden, båtsfogden.

Kommunikation och mark-
nadsföring (se s. 161–163)

Kommunikationsplanen, scoutkårens 
hemsida och konton på sociala medi-
er, snabbmeddelandetjänster, e-post. 
Läs mera på s. 165–166.

Kommunikationsansvariga/
kommunikatören, styrelsen, 
chefstrion, gruppledarna, 
åldersgruppsledarna, FiSSc:s 
kommunikationsansvariga.

Att administrera medlem-
marnas uppgifter (se s. 
101–105).

Medlemsregistret (Kuksa eller någon 
annan tjänst) och de listor och tabel-
ler som kan tas ut ur registret.

Medlemsregisteransvariga, 
chefstrion, styrelsen, grupple-
darna, evenemangsledarna.

Lokalt samarbete (se s. 
133–136).

Avtal med samarbetspartner och 
understödsföreningar, understödsan-
sökningar, möten, att delta i lokala 
evenemang, informationsutskick av 
samarbetspartner.

Styrelsen, kommunikationsan-
svariga, chefstrion, med-
lemmarnas vårdnadshavare, 
lokalföreningar, lokala företag, 
församlingen, FiSSc.

Att upprätthålla samarbete 
med andra scoutkårer/kår-
teamet, FiSSc och FS.

Scoutledarträffar, FiSSc:s händelseka-
lender och infoutskick, FS:s infouts-
kick, att ha kontakt med och träffa de 
olika organisationerna.

Chefstrion, styrelsen, chefstrio-
na i grannkårerna, FiSSc:s 
kansli och förtroendevalda, FS.

Strategiarbete, m.a.o. att 
göra långsiktiga planer (se 
s. 62–65).

FS:s grundstadga och strategi, kårkor-
ten, verksamhetsplanerna och -berät-
telserna, scoutledarträffar, verktygen 
En drömscoutkår – långtidsplanering 
för kåren och Steg för steg för en 
bättre scoutkår.

Chefstrion, styrelsen, kårens 
ledare, FiSSc:s anställda och 
kårstöd.

Att påbörja och följa upp 
större projekt (t.ex. en 
vandring eller att delta i 
finnjamboree).

Projektplanering, att ansöka om 
projektunderstöd.

Chefstrion, styrelsen, kårekono-
men, evenemangets stabschef 
eller en annan ansvarsperson, 
FiSSc, FS, själva evenemanget.

LÄS MERA:
 • Finlands Svenska Scouters händelsekalender: www.scout.fi/handelsekalender.
 • Årsrapporten och kårkortet, Finlands Svenska Scouters hemsida:  

www.scout.fi/for-karen/karadministration/uppfoljning-av-verksamhet.
 • Kvalitetsverktyget Steg för steg för en bättre scoutkår och verktyget En drömscoutkår – 

långtidsplanering för kåren. Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/karstodsverktyg.

http://www.scout.fi/handelsekalender
http://www.scout.fi/for-karen/karadministration/uppfoljning-av-verksamhet
http://www.scout.fi/karstodsverktyg
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PROGRAMCHEFEN ansvarar för scoutfostran i kåren. Hur omfattande och tidskrävande upp-
draget är beror mycket på hur stor kåren är. I en större scoutkår är det bra att programchefen 
får hjälp i uppdraget av åldersgruppsansvariga, som känner sin egen åldersgrupps gruppleda-
re. I en mindre kår kan programchefen själv stödja gruppledarna. I tillägg till mötesverksam-
heten är det programchefens ansvar att koordinera evenemang, utfärder och läger.

PROGRAMCHEFENS  
ANSVARSOMRÅDE

VERKTYG TILLSAMMANS MED

Att förverkliga 
åldersgruppsprogram för de fem 
åldersgrupperna.

Scoutmetoden, scoutprogram-
met, åldersgruppernas möten, 
gruppernas utfärder, läger, 
övriga programevenemang, 
aktivitetsmärkena.

Åldersgruppsansvariga, 
lotsarna, gruppledarna, 
uppdragschefen (per-
sonresurser), kårchefen 
(övriga resurser), FiSSc:s 
anställda och kårstöd.

Att utveckla åldersgruppspro-
grammet (speciellt att sträva 
efter att ha grupper i alla fem 
åldersgrupper).

Scoutmetoden, scoutprogram-
met, scoutingens värderingar, 
utbildningar, att samla in 
respons, att marknadsföra.

Åldersgruppsansvariga, 
lotsarna, gruppledarna, 
chefstrion, barnen och 
ungdomarna med famil-
jer, FiSSc:s anställda och 
kårstöd, FS.

Att säkerställa att barnen och 
ungdomarna erbjuds en säker 
och trygg omgivning för verk-
samheten (se s. 92–97).

Utbildningar (t.ex. grundut-
bildning för scoutledare, 
Tryggt Tillsammans-utbildnin-
gen), olika instruktioner (t.ex. 
FS:s säkerhetsföreskrifter, 
FiSSc:s plan för respektfullt 
beteende).

Kårens trygghetsper-
son, gruppledarna, 
åldersgruppsansvariga, 
evenemangsansvariga, 
chefstrion, barnen och 
ungdomarna med famil-
jer, FiSSc:s anställda och 
kårstöd, FS.

Utfärdsverksamhet Utfärder, läger, utekurser. Gruppledarna, evene-
mangsledarna, chefstrion, 
FiSSc:s anställda och 
kårstöd, FS.

Att marknadsföra och koordinera 
anmälningar till FiSSc:s och FS:s 
programevenemang samt till 
evenemang som ordnas i samar-
bete med andra scoutkårer. 

Evenemangkalendern, 
kommunikationsplanen, 
kårteamets träffar, scoutle-
darträffar, FiSSc:s och FS:s 
informationsutskick, olika 
kommunikationskanaler.

Gruppledarna, ål-
dersgruppsansvariga, 
kommunikationsansva-
riga, kårchefen, andra 
scoutkårer/kårteamets 
övriga kårer, FiSSc, FS.

LÄS MERA:
 • Tryggt Tillsammans-utbildningen, Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/tryggt-tillsammans.
 • Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter, Finlands Svenska Scouters anvisningar för krisinformation, 

linjedragning om rusmedel och säkerhetsdirektiv för sjöverksamhet, Finlands Svenska Scouters 
hemsida: www.scout.fi/sakerhet.

 • Information om trygghet och bl.a. Finlands Svenska Scouters plan för respektfullt beteende, Finlands 
Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/trygghet.

http://www.scout.fi/tryggt-tillsammans
http://www.scout.fi/sakerhet
http://www.scout.fi/trygghet
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UPPDRAGSCHEFEN är det ledande vuxna stödet i scoutkåren. Hen ansvarar för de fri-
villigas välmående och kompetens.Uppdragschefen kan med fördel vara chefstrions mest 
erfarna ledare, som har erfarenhet av varierande ledarskapssituationer och hur man löser 
dem. Hens främsta uppgift är att hålla kontakt med kårens ledare. Ju större kåren är, desto 
viktigare är det att uppdragschefen inte sköter alla handslagsdiskussioner själv, utan har 
ett team som tillsammans sköter rekryteringen och handslagen.

UPPDRAGSCHE-
FENS ANSVARS-

OMRÅDE
VERKTYG TILLSAMMANS MED

Att följa upp och 
stödja de frivilligas 
motivation och 
välmående.

Att hålla kontakt med ledarna, gruppbild-
ningsövningar och övriga aktiviteter som 
bygger upp förtroende, att anpassa uppdra-
gen och rekrytera fler personer, utbildnin-
gar, ledarvård och evenemang för dem som 
är över 15 år gamla, Bästa stället att göra 
frivilligarbete-enkäten, övriga responsen-
käter, tack-kultur, anvisningarna för och 
ansökningar om utmärkelsetecken.

Chefstrion, kårens 
uppdragsgivare och -tagare, 
evenemangsledarna (i att 
göra ledarprogram till 
en del av evenemangen), 
utmärkelseteckenansvariga, 
alla kårens ledare, FiSSc:s 
anställda och kårstöd, FS.

Att kartlägga be-
hovet av personre-
surser på lång och 
kort sikt.

Medlemsregistret, tabeller över uppdragen, 
handslagen, stödmaterial för rekrytering, 
verksamhetsplanen, långtidsplanen.

Chefstrion, åldersgruppsan-
svariga, FiSSc:s anställda 
och kårstöd.

Ansvar för introduk-
tion till uppdragen 
och handslagen, 
samt att utveckla de 
här inom scout-
kåren. Att stödja 
uppdragsgivarna.

Handslagsbotten och övriga stödmaterial 
för handslaget, att delta i rekrytering och 
introduktion av kårens uppdragsgivare (spe-
ciellt kårchefen, programchefen, styrelsen 
och åldersgruppsansvariga), utbildningar, 
medlemsregistret, tabell över uppdragen, 
saker som uppmuntrar och ökar motivatio-
nen för handslagsdiskussionerna, t.ex. en 
budget för mötesmat.

Chefstrion, åldersgruppsan-
svariga, evenemangsledar-
na, FiSSc, FS.

Att följa upp och ut-
veckla kompetensen 
både på individnivå 
och för hela scoutkå-
rens del.

Handslagsdiskussionerna, medlemsre-
gistret, data över utbildning i scoutkåren, 
utbudet av utbildningar i FiSSc och FS, att 
marknadsföra utbildningar, att vid behov 
arrangera egna utbildningar, att rekrytera 
handledare åt dem som deltar i grundut-
bildning för scoutledare och stödja genom-
förandet av ledarskapsövningen.

Chefstrion, åldersgrupps-
ansvariga, handledarna 
för grundutbildning för 
scoutledare, övriga handle-
dare och mentorer, FiSSc:s 
anställda och kårstöd, FS.

Att introducera nya 
vuxna till verksam-
heten. Ansvar för att 
skapa gruppanda.

Välkommen till scouting-utbildningen, 
introduktionsmaterial för nya vuxna, med-
lemsregistret, övriga utbildningar, att hålla 
kontakt med de nya vuxna och följa upp 
hur de integreras i verksamheten.

Medlemsregisteransvariga, 
en utnämnd fadder för den 
nya vuxna, FiSSc:s anställda 
och kårstöd, FS.

LÄS MERA:
 • Ledarskapsutbildning, Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/ledarskapsutbildning.
 • Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten, Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/basta-stallet-att-

gora-frivilligarbete.
 • Handslaget, mallar och stödmaterial. Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/handslag.
 • Välkommen till scouting-utbildning, Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/valkommen-till-scouting-

utbildning.
 • Vuxenrekrytering och introduktion av nya vuxna, Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/vuxenrekrytering.

http://www.scout.fi/ledarskapsutbildning
http://www.scout.fi/basta-stallet-att-gora-frivilligarbete
http://www.scout.fi/basta-stallet-att-gora-frivilligarbete
http://www.scout.fi/handslag
http://www.scout.fi/valkommen-till-scouting-utbildning
http://www.scout.fi/valkommen-till-scouting-utbildning
http://www.scout.fi/vuxenrekrytering
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OLIKA SÄTT ATT FÖRVERKLIGA SCOUTING

Sjöscouting upplevs ofta attraktivt och intressant och sjöaktiviteter betonas i de äldre 
åldersgruppernas scoutprogram. Sjöverksamhet kan antingen arrangeras med hjälp av 
kårens egen båt eller i samarbete med en grannkår eller ett lokalt segelsällskap.

Scouting kan förverkligas på nästan 
lika många sätt som det finns kårer – 
scoutmetoden och programmet kan 
med andra ord anpassas till många 
olika behov och förverkligas på många 
olika sätt. 

En del av kårerna betonar sjöverk-
samhet medan andra fokuserar på 
utfärder i skog och vildmarksfärdig-
heter. Förutom på svenska och finska 
kan verksamheten också förverkligas 
på samiska, engelska eller till exem-
pel teckenspråk. Vissa kårer har långa 
traditioner av att delta i internatio-
nella evenemang medan andra kanske 

specialiserat sig på färdighetstävlingar. 
Scouting kan också anpassas till perso-
ner som är i behov av särskilt stöd.

Att betona något specifikt program 
kan göra kårens verksamhet mer 
attraktiv. Speciellt på sådana orter där 
det finns flera scoutkårer hjälper en 
profilering kåren att skilja sig från de 
andra lokala kårerna. Profileringen gör 
det lättare för ortens barn och unga 
att välja en kår som motsvarar de egna 
intressena. Det är viktigt att kårens 
specialkunnande och programbetoning 
tydligt lyfts fram i marknadsföringen 
och på hemsidan.
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ADMINISTRATION OCH BESLUTSFATTANDE

Största delen av scoutkårerna är re-
gistrerade föreningar. En registrerad 
förening är inskriven i Föreningsre-
gistret som upprätthålls av Patent och 
registerstyrelsen (PRH). Det innebär att 
föreningen kan agera som en juridisk 
person och således ingå kontrakt i 
föreningens namn. Enligt Föreningsla-
gen kan endast en registrerad förening 
vara medlem i en annan registrerad 
förening, till exempel i Finlands Svens-
ka Scouter rf (FiSSc). Beteckningen rf i 
slutet av en förenings namn markerar 
att föreningen är registrerad.

MAKT I SCOUTKÅREN
De medlemmar i scoutkåren som har 
rösträtt i kårens officiella möten, det 
vill säga vår och höstmötena eller 
årsmötet (vid behov också extraordinä-
ra möten), har den högsta beslutande-
rätten i föreningen. Mellan de officiella 
mötena är det föreningens styrelse som 
organiserar och koordinerar verksam-
heten enligt de beslut som mötena 
fattat.

Kårens stadgar definierar de ärenden 
som behandlas på de officiella möte-
na, när mötena ska äga rum och vem 
som har rösträtt. Höstmötet förbere-
der det kommande året och vårmötet 
utvärderar det gångna året. Alternativt 
kan föreningen ha ett årsmöte där 
både vår och höstmötenas ärenden 
behandlas.

Stadgarna definierar också hur 
många medlemmar styrelsen ska bestå 
av och de uppgifter som styrelsen 
ansvarar för. Kårchefen och styrelsens 
medlemmar väljs av medlemsmötet, 
medan de övriga ansvarsuppgifterna 
kan fördelas inom styrelsen, om det 
inte står något annat i stadgarna.
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DOKUMENT SOM BEHANDLAS PÅ FÖRENINGENS MÖTEN

 • Föreningens stadgar uppdateras 
endast vid behov och kräver ofta att 
flera på varandra följande medlems-
möten godkänner förändringarna. 
De nya stadgarna skickas till Patent 
och registerstyrelsen för godkän-
nande.

 • Verksamhetsplanen innehåller en 
plan över det kommande året. Planen 
godkänns av höst eller årsmötet.

 • Budgeten är en plan över de medel 
som behövs för att förverkliga den 
planerade verksamheten. Budgeten 
godkänns av höst eller årsmötet. 

 • Verksamhetsberättelsen utvärderar 
hur det föregående årets verksam-
hetsplan uppfyllts. Den godkänns av 
vår eller årsmötet. 

 • Bokslutet är en rapport över det eko-
nomiska läget i slutet av en redovis-
ningsperiod. Bokslutet kontrolleras 
av en verksamhetsgranskare eller en 
utbildad revisor. Bokslutet styrs av 
lagstiftning och godkänns av vår 
eller årsmötet.

Scoutkårens officiella möten och styrel-
sens möten dokumenteras i mötesproto-
koll. Mötet väljer protokolljusterare vars 
uppgift är att kontrollera att dokumentet 
innehåller alla de beslut och ärenden 
som behandlats och att de är korrekt 
nerskrivna. Protokollet kan kontrolleras 
direkt efter mötet eller på följande möte, 
enligt hur man har som vana att gå till 
väga eller enligt det som står i stadgarna. 
Protokollen arkiveras i pappersform med 
underskrifter och möjliga bilagor, och 
överlämnas åt verksamhetsgranskaren 
tillsammans med verksamhetsberättel-
sen, bokföringen och bokslutet.

LÄS MERA:
Scoutkårens administration, Finlands Svenska 
Scouters hemsida: www.scout.fi/foreningsadmi-
nistration.
Scoutkårens ekonomi, Finlands Svenska Scouters 
hemsida: www.scout.fi/ekonomi.
Föreningslagen, Patent- och registerstyrelsens 
hemsida: www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/lainsaa-
danto.html
Föreningsresursen är en sida om föreningsadmi-
nistration som upprätthålls av Svenska Folkskolans 
Vänner rf: www.foreningsresursen.fi/start. Här 
hittar du också modeller för de olika dokumenten.
Kårens egna stadgar. Kårens chefstrio kan hjälpa 
dig med att få tag i dokumentet.

OLIKA SLAGS MÖTEN
I scoutverksamheten ingår  en mängd 
olika möten. Ett välplanerat och väl-
genomfört möte har en stor betydelse 
både för resultatet och för stämningen i 
hela organisationen. 

Trivsel är en viktig faktor på ett 
möte, speciellt då det är frågan om 
frivilligverksamhet. Ett möte sker på 
den frivilligas fritid eller kräver att hen 
kommer överens med sin arbetsgivare 
om att ta ledigt för mötet. Mötet är tid 
som den frivilliga väljer att använda på 
verksamheten, och därför är det viktigt 

att tiden används ändamålsenligt. God 
mötesmat, tillräckligt många och långa 
pauser och möjlighet till fri diskussion 
är faktorer som ökar trivseln och gör 
ett scoutmöte trevligare.

De officiella mötena, så som vår, 
höst eller årsmötena, genomförs alltid 
enligt samma modell. För mindre pro-
jekt eller evenemang kan man anpassa 
mötets agenda eller föredragningslista 
att motsvara det aktuella behovet. I det 
här kapitlet presenteras olika sätt att 
arrangera möten som inte hör till de 
tidigare nämnda kategorierna.

http://www.scout.fi/foreningsadministration
http://www.scout.fi/foreningsadministration
http://www.scout.fi/ekonomi
http://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/lainsaadanto.html
http://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/lainsaadanto.html
http://www.foreningsresursen.fi/start
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ETT REGELBUNDET  
ÅTERKOMMANDE MÖTE
Inled med en kopp kaffe/te, tilltugg och en 
möjlighet till att tala fritt med de andra. Det här 
är en bra rutin speciellt då det i gruppen finns 
någon som ofta är försenad eller om någon har 
knappt med tid för att ta sig till mötet från jobbet 
eller studierna. Börja inte diskutera mötesärenden 
innan mötet officiellt inletts.

15–30 MIN

Gör en runda där alla får berätta vad de har på 
hjärtat just idag. Det här hjälper deltagarna att så 
småningom flytta fokus till mötets ärenden.

10–20 MIN

Gör en runda som behandlar de olika ansvars-
områdena. Alla får i tur och ordning berätta hur 
det egna arbetet framskrider och lyfta upp mindre 
ärenden som de önskar att mötet tar ställning till. 

20–40 MIN

Behandla ett gemensamt ämne med hjälp av en 
arbetsmetod som någon på förhand förberett. De-
finiera ärendet och vad ni vill uppnå under mötet.

20–60 MIN

Avsluta mötet antingen med en runda där alla får 
berätta hur de känner sig eller med en syskonring.

5–10 MIN

Gruppens regelbundet återkommande 
möten påminner till en del om ål-
dersgruppernas möten. Med andra ord 
bildar mötena en helhet av kontinuerlig 
verksamhet eller ett långvarigt projekt 
som framskrider. Ledarna för en viss 
åldersgrupp eller gruppmedlemmarna i 
en grupp inom Finlands Svenska Scou-
ter har till exempel regelbundna möten. 
Mötena påverkar på ett helt centralt 
sätt gruppandan och medlemmarnas 
vilja att använda tid för att förverkliga 
sitt uppdrag utanför mötena.

 • Bestäm mötesdatumen för hela ter-
minen på en gång. På det sättet kan 
var och en planera sin egen tidtabell 
utgående från det. Kom samtidigt 
överens om olika roterande ansvars-
uppgifter, till exempel vem som 
skaffar mötesmaten eller vem som är 
sekreterare för mötet.

 • Ha en återkommande struktur för 
mötena. En klar struktur gör mötet 
mer tidseffektivt, eftersom deltagar-
na kan förutse vad som behandlas i 
vilket skede, när det är lämpligt att 
ställa frågor och när man kan föra en 
mer öppen diskussion.

 • Reservera tid för att behandla ett ge-
mensamt ämne. Det kan vara frågan 
om något som gruppen tillsammans 
ansvarar för, till exempel mark-
nadsföringsmaterial, eller en större 
utmaning som en enskild gruppmed-
lem har, till exempel mobbning i en 
scoutgrupp.
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MINNESLISTA FÖR  
MÖTESARRANGÖREN:
 • Sätt upp ett mål för mötet 

som är klart definierat och 
möjligt att uppnå.

 • Bjud endast in de personer 
som behövs och se till att 
alla som deltar kan bidra.

 • Värna om en trygg omgiv-
ning så att alla vågar delta 
och säga sin åsikt.

 • Uppmuntra till öppenhet så 
att det är möjligt att också 
behandla svåra saker.

 • Välj på förhand en metod 
med hjälp av vilken mötet 
kan nå målen.

 • Avsluta mötet i tid för att 
inte sänka deltagarnas moti-
vation och för att hindra att 
det fattas förhastade beslut.

ETT SEPARAT SAMMANKALLAT MÖTE är 
på sin plats när man behöver mycket mer än 
en timme tid för att lösa ett specifikt ärende 
eller problem. Vid behov kan man bjuda in 
utomstående experter till mötet. Det kan 
också vara frågan om ett samarbetsmöte med 
olika parter, till exempel ett möte för att pla-
nera kårteamets gemensamma utfärd. Det är 
speciellt viktigt att definiera målsättningarna 
för dylika möten för att rätt personer ska delta 
och för att de som deltar ska kunna jobba för 
att uppnå de gemensamma målsättningarna. 
 • Inled med en presentationsrunda om mötes-

deltagarna representerar olika parter och inte 
känner varandra från tidigare. Be alla berätta om 
sig själva och varför de deltar i mötet, det vill 
säga vilken specialkunskap eller information de 
kan bidra med. Fokusera på att skapa en trygg 
omgivning, speciellt om mötets syfte är att hitta 
nya och kreativa lösningar. 

 • Börja med att definiera ärendet eller problemet 
som ska behandlas eller lösas. Det är viktigt att 
alla parter förstår saken på samma sätt och att 
alla använder samma ord och begrepp, så att man 
undviker missförstånd.

 • Använd en på förhand bestämd struktur eller 
metod för att behandla ärendet. På så sätt hålls 
fokus på ärendet som behandlas och arbetet är 
ändamålsenligt.

 • Avsluta med att gå igenom vad mötet uppnått 
och vad som kommer att ske till näst. Om ärendet 
kräver mer tid för att lösas är det bättre att 
komma överens om ett nytt möte i stället för att 
dra ut på mötet och fortsätta trots att deltagarna 
är trötta.
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ETT DISTANS- ELLER HYBRIDMÖTE sparar 
både tid och pengar, eftersom deltagarna inte 
nödvändigtvis behöver ta sig till möteslokalen. 
Ett distansmöte betyder att alla deltagare deltar 
på distans medan ett hybridmöte betyder att en 
del är fysiskt närvarande medan andra deltar 
på distans. Ett bra distans- eller hybridmöte 
kräver ordentliga förberedelser och tillräckligt 
bra teknisk utrustning. I vissa situationer kan det 
vara bättre att mötet är helt och hållet på distans 
jämfört med att ha ett hybridmöte. Då har alla 
samma förutsättningar och möjligheter för att 
kommunicera. I andra situationer är det bättre att 
få så många deltagare som möjligt, och då kan 
det vara bättre att ordna ett hybridmöte.

Distansmöten sker oftast med hjälp av tele-
fonförbindelser eller videokonferenstjänster, men 
kan också genomföras med hjälp av snabbmed-
delandetjänster eller andra textbaserade kommu-
nikationsverktyg.
 • Om det krävs att deltagarna tar del av utförliga 

fakta är det bra att skicka materialet till gruppen 
på förhand för att de ska kunna bekanta sig med 
det i god tid.

 • Ett distansmöte måste alltid ha en agenda så 
att deltagarna kan följa med hur diskussionen 
framskrider. Medan mötet pågår är det viktigt att 
skriva upp vad som diskuteras. Om man skriver 
anteckningarna i en molntjänst, kan var och en 
koppla upp till dokumentet och följa med vad som 
besluts.

 • En diapresentation är ett bra verktyg för att pre-
sentera något på ett tydligt och överskådligt sätt. 
Många videokonferenstjänster innehåller presen-
tationsverktyg som underlättar det gemensamma 
arbetet. 

 • Om endast en eller ett par deltagare deltar på dis-
tans i ett möte där de övriga är fysiskt närvarande, 
måste man sätta extra fokus på att inkludera dem 
som deltar online. Det kan vara svårt att få ordet 
då man inte kan använda kroppsspråket, därför är 
det viktigt att med jämna mellanrum ge ordet åt 
distansdeltagarna och fråga om deras åsikter och 
om de har något att tillägga till diskussionen.

 • Använd gärna högtalare och mikrofon som är 
avsedda för distansmöten. De förbättrar ljudkvali-
teten för alla parter.

 • En videoförbindelse förbättrar ofta mötet. Det är 
viktigt att se till att förbindelsen är säker. 

   ETT SATELLITMÖTE är en form av hybrid-
möte, där deltagarna träffas i mindre grupper till 
exempel på olika orter och håller ett gemensamt 
distansmöte. Under satellitmöten är det också 
bra att se till att man använder tillräckligt bra 
teknisk utrustning så att alla deltagare ser och 
hör varandra.

ETT PROMENADMÖTE är på sin plats när 
man vill ha omväxling och vill reflektera över 
ett bredare ämne. Ämnet kan till exempel vara 
gruppens självutvärdering eller att fundera över 
kårens åsikt i ett ärende som ska behandlas på 
förbundets medlemsmöte. Att promenera gör 
gott för tankearbetet eftersom motion förbättrar 
blodcirkulationen i hjärnan. Ett promenadmöte 
skiljer sig ändå mycket från mer traditionella 
möten och måste därför förberedas noggrant och 
struktureras på ett annat sätt.
 • Promenadmötets främsta begränsning är mängden 

diskussionsdeltagare. Under en promenad är det 
möjligt att utan större problem höra 2–4 personer, 
men om det finns fler deltagare så måste gruppen 
delas in i mindre grupper. De mindre grupperna 
diskuterar sinsemellan och samlas med jämna 
mellanrum för att gå igenom vad de kommit fram 
till. Bestäm på förhand om gruppens medlemmar 
själva ska dela in sig i mindre grupper och om det 
krävs att deltagarna byter grupper under mötet.

 • Planera en rutt som alla känner till eller låt 
mötesdragaren visa vägen genom att gå i den 
första gruppen. Det är bra att promenera relativt 
långsamt och att med jämna mellanrum samla in 
hela gruppen för pauser. Under de första mötena 
är det viktigt att se till att promenadtakten inte 
överskrider 3 km/h, och planera rutten enligt 
hastigheten.

 • Inled mötet med att gå igenom målsättningarna. 
Den som leder mötet ger sedan deltagarna en 
på förhand bestämd fråga som de ska diskutera 
i 5–10 minuter. Efter den första diskussionen tar 
gruppen en paus, går igenom vad de kommit till 
och får sedan följande fråga att ta ställning till.

 • Avsluta mötet på ett överenskommet ställe och 
gör en runda där alla får berätta hur de känner sig. 
Ni kan också avsluta med att till exempel tänja 
tillsammans.

 • Utse en sekreterare som skriver ner eller bandar in 
de tankar som gruppen går igenom under pauser-
na. Hen sammanställer och skriver rent tankarna 
och skickar dem till alla deltagarna efter mötet.
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ATT PLANERA VERKSAMHETEN
Genom att tillsammans planera scout-
kårens verksamhet säkerställer man att 
alla de som deltar i och bidrar till kårens 
verksamhet jobbar mot samma mål. När 
alla inkluderas i planeringen kan man 
också försäkra sig om att kårens resur-
ser används effektivt och i enlighet med 
de gemensamma besluten. Planeringen 
av verksamheten och ekonomin går 
alltid hand i hand, och det är speciellt 
viktigt att förbereda sig för stora utgif-
ter och behov. Stadens eller kommunens 
verksamhetsunderstöd beviljas ofta 
utgående från verksamhetsplanen och 
budgeten. Att vara organiserad och för-
utseende hjälper kåren att utvecklas och 
förbereda sig för situationer som kan 
kräva fler personresurser, mer pengar 
eller utrustning.

 • Kårens gemensamma verksam-
hetsplan görs en gång om året och 
godkänns av föreningens höst eller 
årsmöte. Kom ihåg att ta i beaktan-
de Finlands Svenska Scouters och 
Finlands Scouters händelsekalender 
i kårens egen verksamhetsplanering. 
Färdiga evenemang och material 
sparar på kårens resurser, både då 
det kommer till att arrangera och 
marknadsföra verksamheten.

 • Åldersgrupperna planerar 12 ge-
mensamma evenemang per år för sin 
åldersgrupp, utgående från kårens 
traditioner.

 • Alla grupper planerar sin egen verk-
samhet för en termin åt gången.

 • Grupperna planerar sina enskilda 
möten antingen för en vecka eller 
en månad i taget. Grupper i samma 
åldersgrupp kan utnyttja varandras 
planer.

Börja planeringen med att skapa en 
bild av nuläget:

 • Vad ingår i ett verksamhetsår?

 • Har alla åldersgrupper tagits i beak-
tande enligt scoutprogrammet?

 • Vad vill vi hålla fast vid, vad ska vi 
ändra på och vad ska vi slopa?

 • Hurdana materiella resurser (ut-
rymmen, utrustning, pengar) och 
personresurser (tid och engagemang) 
har vi för att förverkliga den nuva-
rande verksamheten? 

Läs mera om olika verktyg för att kart-
lägga nuläget i kapitlet om att leda för-
ändring på s. 66–67. Med hjälp av en 
helhetsbild över nuläget tydliggör man 
hurdana målsättningar det är klokt att 
sätta för det kommande året eller den 
kommande terminen.

Föreningens officiella verksamhetsplan ska 
innehålla åtminstone följande:
 • en kort presentation av scoutkåren och dess 

medlemmar
 • en presentation av de grupper som finns i 

kåren
 • en beskrivning av de lokaler som kåren har 

till sitt förfogande
 • en beskrivning av de uppdrag som finns 

i kåren under verksamhetsåret, och vilka 
personer som har uppdragen

 • en redogörelse för kårens ekonomiska 
situation samt en kort beskrivning över 
verksamhetsårets ekonomi och planerna om 
medelanskaffning

 • verksamhetens målsättningar och vilka me-
toder som används för att uppnå dem, med 
andra ord en beskrivning över verksamhet-
ens tyngdpunkter. Det kan vara en god idé 
att formulera SMARTa mål (se s. 141)

 • övriga saker som är viktiga för kåren
 • händelsekalendern med datum för kårens 

evenemang och de FiSSc:s och FS:s evene-
mang som kåren deltar i.
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Bekanta dig med kårens verksamhetsplaner och -berättelser från olika årtionden, eller 
från en närmare period om kåren inte funnits till så länge. Reflektera över följande:
 • Vilka saker eller evenemang har varit en del av kåren både då och nu?
 • När har något som i dagens läge anses som en tradition arrangerats för första 

gången?
 • Vad gör ni på annat sätt idag jämfört med tidigare år?
 • Känner du igen den scoutkår som de gamla dokumenten beskriver?
 • Vilka saker kunde ni pröva på att återuppliva i kårens verksamhet?

     ÖVNING  

Undvik följande i verksamhetsplanen:

 • ”Uppmuntra” är ett verb som kan 
se bra ut på papper men inte kräver 
konkreta åtgärder. ”Vi uppmunt-
rar alla kårens ledare att delta i de 
gemensamma evenemangen” är en 
mening som förverkligas även om 
ingen av ledarna någonsin deltar.

 • Att upprepa samma mening, till 
exempel för alla åldersgrupper. 
”Vi fokuserar på att skapa en god 
gruppanda i alla vargungeflockar. 
Vi fokuserar på att skapa en god 
gruppanda i alla äventyrsscoutlag. Vi 
fokuserar på att skapa en god grupp
anda i alla spejarscoutpatruller.”

 • Vackra ord och invecklade, långa och 
diffusa beskrivningar av scoutkåren. 
Skriv i stället ut konkreta målsätt-
ningar och åtgärder. I stället för att 
skriva ”Kårledningens prioritet är 
välmående barn och unga” kan man 
skriva ”Alla kårens ledare förbinder 
sig till att följa med hur kårens barn 
och unga mår, och kontakta trygg-
hetspersonen om de känner oro för 
någon.”

En skriftlig verksamhetsplan är en 
gemensam överenskommelse mellan 
kårens olika parter om vad som ska 
göras under den kommande verksam-
hetsperioden, och vad man strävar efter 
att uppnå. I situationer där alla inte är 
av samma åsikt är en välgjord skriftlig 
verksamhetsplan det dokument som 
tydliggör vad man kommit överens om. 
I problem med försäkringar eller i fall 
av förseelser kan verksamhetsplanen 
bevisa vad som ingår eller inte ingår i 
scoutkårens verksamhet.

Klart definierade individuella mål 
eller en person som följer med utveck-
lingen från ett större perspektiv gör det 
möjligt att uppnå kårens gemensamma 
målsättningar. Det är viktigt att under 
hela verksamhetsåret  kontinuerligt 
följa med och utvärdera hur målsätt-
ningarna uppnås. Det här kan styrelsen 
göra till exempel så att målsättning-
arna alltid finns nerskrivna i mötets 
agenda och att det i protokollet noteras 
hur de framskrider.
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RESURSER

ALLA MED!

TIDTABELL

FÖRDELA 
RESURSERNA

Förverkliga

Följ upp 
och utvärdera

Skapa en 
bild av nuläget

Olika stadier  
i planeringen: 

 strategi 
 verksamhetsplan 

 plan för hur 
man uppfyller 

verksamhetsplanen

Definiera 
målsättningarna: 

 Hurdan vill 
scoutkåren vara? 
 Vad måste man 

göra för att uppnå 
målsättningarna? 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH ATT UTVÄRDERA VERKSAMHETEN

I slutet av verksamhetsåret utvärderar 
man det gångna verksamhetsåret som 
helhet, och hur man lyckats uppnå de 
målsättningar som man skrivit in i verk-
samhetsplanen. Det är vanligt att man 
inte lyckas uppnå alla målsättningar un-
der ett år, och därför kan man med fördel 
fortsätta jobba med samma målsättning 
under följande år. Verksamhetsberättelsen 
är styrelsens redogörelse för det gångna 
verksamhetsåret. Den behandlar samma 
saker som verksamhetsplanen, vilket gör 
det lätt att jämföra de två dokumen-
ten. Verksamhetsberättelsen överlämnas 
tillsammans med övriga dokument till 
föreningens verksamhetsgranskare eller 
revisor. 

Efter att verksamhetsgranskaren 
granskat dokumentationen skriver hen 
en verksamhetsgranskningsberättelse till 

föreningens medlemmar. I den framgår 
det om hen upptäckt oegentligheter eller 
annat att anmärka på. Verksamhets-
granskningsberättelsen presenteras i 
samband med att bokslutet behandlas på 
föreningens års eller vårmöte. Deltagar-
na i års eller vårmötet tar sedan ställning 
till ifall styrelsen och övriga ansvariga kan 
beviljas ansvarsfrihet.

Det är viktigt att vara ärlig när man 
utvärderar hur målsättningarna upp-
nåtts. Reflektera över varför något lyckats 
speciellt bra medan något annat kanske 
inte gjort det. Metoderna som beskrivs i 
kapitlet om att leda förändring (s. 66–67) 
kan vara hjälpsamma i att utvärdera verk-
samheten. Om målsättningarna är formu-
lerade SMART är det lätt att utvärdera hur 
man lyckats uppnå dem.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH ATT UTVÄRDERA VERKSAMHETEN KÅRENS ÅRSKLOCKA
JANUARI

kommunikationsansvarig 
Uppdatera kontaktuppgifter 
och annan information på 
kårens hemsida / Facebook.

kommunikationsansvarig 
Uppdatera gruppernas mötes-
tider på kårens hemsida.

uppdragschef 
Gå igenom eventuell kölista 
och fyll de grupper där det 
finns lediga platser.

uppdragschef / medlemsregis-
teransvarig 
Registrera nya medlemmar i 
medlemsregistret Kuksa.

uppdragschef 
Introducera nya ledare till 
verksamheten och kårens 
traditioner.

uppdragschef / medlemsregis-
teransvarig 
Uppdatera kårmedlemmarnas 
uppdrag i medlemsregistret 
Kuksa.

uppdragschef 
Gör inledande handslag med 
de ledare som har nya upp-
drag, och mellanhandslag med 
ledare vars uppdrag fortsätter.

programchef 
Checka vårens program och 
evenemang. Har alla ledare 
koll på vad de ska göra? 
Uppdatera kårens händelseka-
lender och informera om den 
till medlemmar och föräldrar 
t.ex i ett terminsbrev.

programchef 
Börja fundera på sommarläger.

kårchef / ekonom eller kårse-
kreterare 
Gör bokslut och verksamhets-
berättelse och för dem till 
verksamhetsgranskarna.

kårchef / kårsekreterare 
Fyll i årsrapporten. Skapa 
ett rapporteringssystem för 
kårens verksamhet så att det 
är lätt att fylla i årsrapporten 

nästa gång, t.ex. genom att 
systematiskt skapa kårens 
evenemang i medlemsregist-
ret Kuksa.

kårchef / kårsekreterare / 
utmärkelseteckenkommittén 
15.1 är DL för att ansöka om 
utmärkelsetecken (för märken 
som ska delas ut på S:t Gö-
ransdagen). Notera att DL för 
att ansöka om Mannerheim-
spännena är 15.11.

kårchef / kårsekreterare 
Skicka information om upp-
daterade kontaktuppgifter till 
understödsföreningar, staden 
och andra samarbetspartner.

kårchef / kårsekreterare eller 
kårekonom 
Uppdatera vid behov faktu-
reringsadressen till alla som 
skickar räkningar till kåren  
(t.ex. om kårekonomen bytts 
ut): medlemsregistret Kuksa, 
försäkringsbolag, hyresvärd 
osv. 

kårchef / kårsekreterare 
Om kåren har ett FO-nummer: 
uppdatera kontaktuppgifterna 
i företags- och organisations-
datasystemet (YTJ).

kårchef / kårsekreterare eller 
kårekonom 
Gör eventuell årsrapportering 
till understödsorganisationen 
(om kåren har en sådan).

kårchef/ kårsekreterare eller 
kårekonom 
Kolla DL för vårens ansökning-
ar om bidrag och stipendier 

medlemsregisteransvarig 
Följ med medlemsansökningar 
i medlemsregistret Kuksa och 
eventuell kö.

FEBRUARI

kårchef/ kårekonom eller 
kårsekreterare 
Ansök om bidrag från staden 
eller kommunen. Ansöknings-
tiderna kan variera beroende 
på orten. Kontrollera vad som 
gäller för kårens hemort.

programchef 
Thinking Day 22.2. Du hittar 
info och tips på WAGGG:s 
hemsidor.

programchef 
Boka vid behov förläggnings-
stuga för hösten.

MARS

kårchef/ medlemsregisterans-
varig 
Årsmöte --> uppdatera upp-
dragen i Kuksa. Kolla också 
att kårens kontaktuppgifter är 
rätt (om kåren t.ex. får en ny 
kårchef). Om kåren har vår- 
och höstmöte hålls vårmötet 
ofta inom mars månad.

kårchef 
Meddela uppdaterade per-
sonuppgifter till Patent- och 
registerstyrelsen (PRH).

kårchef, programchef och 
uppdragschef 
FiSSc:s Vårmöte.
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APRIL

kommunikationsansvarig 
Förskolekampanjen Lilla 
Scoutveckan.

programchef 
Scoutveckan, Sankt Görans 
dag.

programchef 
Börja planera uppflyttning-
en för de scouter som byter 
åldersgrupp på hösten.

programchef 
Kom överens om tidpunkt och 
ansvarsperson för uppflytt-
ningarna.

kårchef/ kårsekreterare 
15.4 är DL för att ansöka om 
utmärkelsetecken (kan delas 
ut på sommarlägren).

kårchef/ kårekonom eller 
kårsekreterare 
Gör eventuella bidragsansök-
ningar till staden/kommunen 
(för läger mm.) .

MAJ

kommunikationsansvarig 
Uppdatera hemsidan med info 
om höstens grupper.

uppdragschef 
Avtacka alla ledare.

uppdragschef 
Informera om lediga uppdrag 
och rekrytera nya ledare.

programchef 
Planera kårmedlemmarnas 
deltagande i FiSSc:s evene-
mang nästa termin. Kom ihåg 
att kolla upp när anmälnings 
DL är.

uppdragschef 
Dela ut info till ledarna om 
den kommande terminens 
utbildningar. Gör en utbild-
ningsplan.

uppdragschef 
Vem av kårens ledare är i tur 
att delta i FS:s TG-utbildning? 
Notera att anmälnings DL ofta 
är i god tid före utbildningen 
inleds.

programchef 
Anmäl kårens sommarläger 
till FiSSc.

kårchef / kårsekreterare 
Skicka in båtbesiktningsintyg 
till FiSSc:s kansli.

programchef 
Kolla läget med ledare för 
höstens grupper (grupper som 
fortsätter och nya grupper).

programchef / lägerchef 
Finslipa detaljerna inför som-
marlägret.

kårchef/ kommunikations-
ansvarig/ programchef/ 
uppdragschef 
Planera hösten: marknadsfö-
ring av kåren, rekrytera vuxna 
och locka med nya medlem-
mar. Kolla om det finns något 
sommarevenemang på orten 
som kåren vill delta i.

Alla 
Vårfest!

JUNI

kommunikationsansvarig 
Uppdatera och skriv ut reklam 
och marknadsföringsmaterial. 
Du kommer väl ihåg material-
banken!

kommunikationsansvarig 
Uppdatera vid behov grupper-
nas mötestider på hemsidan.

kommunikationsansvarig 
Skriv ut anvisningar för hur 
man anmäler sig till grupper-
na på kårens hemsida.

programchef 
Lägerdags för en del!

kårchef/ kårsekreterare 
Samla ihop info om vårens 
evenemang och verksamhet 
med tanke på årsrapporten.

kårchef/ kårekonom eller 
kårsekreterare 
Följ upp ekonomin för våren 
om det behövs.

JULI

uppdragschef 
Du är kanske på TG.

programchef 
Sommarläger!!

programchef 
Kolla upp läget med höstens 
gruppledare efter att 
besluten om studieplatser har 
publicerats.

AUGUSTI

uppdragschef / kommunika-
tionsansvarig 
Se till att kåren syns på evene-
mang på orten (dvs. marknads-
föring och rekrytering).

kårsekreterare/ kommunika-
tionsansvarig 
Registrering av nya medlem-
mar.

kommunikationsansvarig 
Uppdatera informationen på 
hemsidan vid behov.

kommunikationsansvarig 
Skolkampanjen Äventyrs-
veckan.

uppdragschef 
Introducera nya ledare till 
verksamheten och kårens 
traditioner.

uppdragschef 
Handslag för ledare som 
inleder nya uppdrag och mel-
lanhandslag för ledare vars 
uppdrag fortsätter.

programchef 
Läger!

programchef 
Veckomötena kör i gång!

programchef 
Checka höstens program och 
evenemang. Har alla ledare 
koll på vad de ska göra? 
Uppdatera verksamhetskalen-
dern och informera om den till 
medlemmar och föräldrar t.ex. 
via ett terminsbrev.

kårchef/ sekreterare 
Se till att alla ledare som 
behöver det får nycklar till 
kårlokalen.
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kårchef 
Ledarna samlas efter som-
maren för att kolla läget 
inför hösten. Informera om 
mötestider på hemsidan/soci-
ala medier.

kårchef 
Kolla att alla ledare har 
gjort Tryggt tillsammans-ut-
bildningen. Kåren utser en 
trygghetsperson. 

medlemsregisteransvarig 
Följ med medlemsansökningar 
i medlemsregistret Kuksa och 
följ också upp eventuell kö.

medlemsregisteransvarig 
Uppdatera kårmedlemmarnas 
uppdrag i medlemsregistret 
Kuksa.

uppdragschef 
Välj adventskalenderkam-
panjchef och börja planera 
kampanjen bland ledarna. 

SEPTEMBER

kårchef/ kommunikationsan-
svarig/ programchef 
Föräldrakväll för scouternas 
föräldrar och varför inte en 
inbjudan till kårens utfärd?

kårchef/ kårekonom eller 
kårsekreterare 
Kanske det igen finns något 
bidrag att söka av staden eller 
kommunen?

kårchef/ kårsekreterare 
I många kårers stadgar sägs 
att höstmötet ska hållas mel-
lan september och november. 
Börja redan nu förberedel-
serna inför höstmötet med 
verksamhetsplan, budget, val 
av styrelse mm. 

kårchef/ sekreterare 
15.9 är DL för att ansöka om 
utmärkelsetecken.

medlemsregisteransvarig 
Skriv in nya medlemmar i 
medlemsregistret Kuksa.

OKTOBER

programchef/ kommunika-
tionsansvarig 
Kolla om det finns behov 

och möjlighet att fylla på 
grupperna.

kårchef 
FiSSc:s höstmöte. Kolla full-
makter, kårens representanter 
mm.

kårchef 
Verksamhetsplanering för 
nästa år. Kolla in dokumentet 
FiSSc-året när det kommer 
med kårposten.

kårchef 
Beroende på när kåren 
håller årsmöte eller höst- och 
vårmöte kan det nu vara dags 
att ordna ett planeringsmöte 
för kårens ledare inför nästa 
år. Fundera på allt från ålders-
gruppernas detaljplanering 
till långsiktsplaner med tanke 
på hur kåren vill se ut om fem 
år. Gör en konkret arbets- och 
ansvarsfördelning med namn-
givna personer. Vem sköter 
adventskalenderkampanjen? 
Vem ansvarar för sommar-
lägret? Vem söker bidrag och 
understöd? Vem koordinerar 
Scoutveckan? osv.

kårchef/ sekreterare/ kommu-
nikationsansvarig 
Adventskalenderkampanjen 
startar 15.10. Det är en bra 
idé att ställa upp ett mål och 
informera medlemmarna och 
deras föräldrar om det här 
innan kampanjen kör i gång.

NOVEMBER

programchef/ uppdragschef/ 
kommunikationsansvarig 
Förberedelser inför våren: 
informera på förhand om 
grupper, ledare och eventuella 
förändringar i mötestider på 
hemsidan. 

programchef 
Planera kårmedlemmarnas 
deltagande i FiSSc:s evene-
mang nästa termin. Kom ihåg 
att kolla upp när anmälnings 
DL är.

uppdragschef 
Dela ut info till ledarna om 

den kommande terminens 
utbildningar. Gör en utbild-
ningsplan.

uppdragschef 
Vem av kårens ledare är i tur 
att delta i FS:s TG-utbildning? 
Notera att anmälnings DL ofta 
är i god tid före utbildningen 
inleds.

kårchef/ sekreterare 
15.11 är DL för att ansöka om 
utmärkelsetecken (notera att 
DL för att ansöka om Manner-
heimspännena är endast en 
gång i året).

kårchef/ julkampanjchef 
Full fart på kalenderförsälj-
ningen.

kårchef 
Fortsätt planeringen av nästa 
års verksamhet.

kårchef 
Donera några adventskalen-
drar till samarbetspartner, t.ex. 
kyrkoherden eller ungdoms-
arbetare.

Kårchef 
Om kåren har höst- och 
vårmöte hålls höstmötet ofta 
innan utgången av november.

DECEMBER

kommunikationsansvarig/ 
uppdragschef 
Uppdatera informationen 
om vårens verksamhet på 
hemsidan.

uppdragschef 
Kom ihåg att tacka ledarna.

programchef/ kårchef 
Kårens julfest och eventuella 
ceremonier i samband med 
den (scoutlöfte, uppflyttning 
mm).

kårchef 
Julhälsningar till understöds-
föreningar och -personer, samt 
ledare.

kårchef 
Utvärdera ledarnas och styrel-
sens arbete under året. 
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Scoutingens målsättning är att fost-
ra aktiva medborgare. Ett centralt 
verktyg för att uppnå målsättningen 
är att öka medlemsantalet och bred-
da verksamheten. Ju fler medlemmar 
organisationen har, desto större effekt 
har verksamheten. Det här beror inte 
endast på att scouterna i sig är många, 
men också på att ett stort antal med-
lemmar ger organisationen samhällelig 
synlighet och pondus i de ställningsta-
ganden som scouterna lyfter fram i den 
samhälleliga debatten.

Växande kårer är ofta välmående 
kårer. Entusiasm och en bra stämning 
smittar från en person till en annan 
och minskar på den frivilligas börda. 
Potentiella nya frivilliga får bilden av 
att kårens aktiviteter är trevliga och 
ett bra sätt att tillbringa sin fritid på. 
En välmående kårledning signalerar 
också att det inte finns någon fara för 
att bli lämnad ensam med för mycket 
uppgifter och ansvar. I en liten kår med 
knappa personresurser kan det kännas 
överväldigande att jobba med tillväxt, 
när resurserna just och just räcker till 
de medlemmar som man för tillfället 
har. Tillväxt handlar ändå inte endast 
om att ta in nya scouter utan också 
om att få in nya vuxna. En kår som 
inte mår så bra kan prioritera att öka 
välmåendet och minska bördan för dem 
som redan är engagerade. Det i sin tur 
kommer högst troligen att leda till att 
allt fler vill ta del av kårens verksam-
het.

Statistik tyder på att det främst är 
barn i vargunge och äventyrsscoutål-
der som börjar scouta. Om kåren ett år 
inte kan ta in en ny vargungegrupp kan 
det vålla problem om tio år, när den 
åldersgruppen skulle vara i tur att börja 
ta sig an ledaruppgifter. Det är ofta 
bara enstaka nya spejar och explorer-
scouter som börjar scouta och det krävs 
välfungerande och aktiva grupper för 
att locka med unga i de här åldersgrup-
perna.

Scoutkårer som kontinuerligt får nya 
medlemmar har enligt statistiken
 • en aktiv verksamhet för alla ålders-

grupper
 • flera 23–29åriga ledare som är villi-

ga att ta ansvar
 • många 7–9åringar på den ort där 

kåren är aktiv.

De personer som väljer att sluta scouta 
är i alla olika åldrar. Alla orsaker att 
sluta kan man inte påverka. Om barnet 
till exempel hellre vill spela ishockey 
eller den unga inte på grund av studier 
och deltidsjobb har tid att scouta måste 
man bara acceptera situationen.

LÄS MERA om tillväxt och bekanta dig 
med material för rekrytering på Finlands 
Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/
tillvaxt. 

TILLVÄXT

http://www.scout.fi/tillvaxt
http://www.scout.fi/tillvaxt
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ORSAK FÖRKLARING MÖJLIGA LÖSNINGAR

Uppflytt-
ning. Barnen 
slutar när de 
flyttas från 
sin nuvarande 
åldersgrupp till 
följande.

Statistiken visar att det bland första 
årets äventyrs- och spejarscouter är 
extra många som slutar. Orsaken kan 
vara en ny mötestid som inte passar 
eller nya gruppledare som känns 
obekanta.

Det är viktigt att göra övergången från en 
åldersgrupp till en annan så smidig som möj-
ligt, t.ex. genom att de nya ledarna bekantar 
sig med barnen redan i slutet av den föregå-
ende terminen och genom att scouterna får 
prova på det nya programmet i förväg. Det 
är viktigt att i kåren försäkra sig om att alla 
åldersgruppers program är lika högklassigt 
och att gruppledarna får tillräckligt stöd i 
sina uppdrag.

Ansvar. Unga 
slutar när 
ansvaret ökar, 
i explorer- och 
roverscoutål-
dern.

Scoutverksamheten ändrar betydligt 
när scouten kommer till explo-
rer- och roverscoutåldern. I kåren 
förväntar man sig ofta att de äldre 
scouterna börjar ta ansvar och börjar 
leda en grupp. En del behöver myck-
et tid för att vänja sig vid tanken 
att vara gruppledare och en del vill 
aldrig ha ett gruppledaruppdrag.

Det är viktigt att erbjuda eget program till 
explorer- och roverscouterna. De resurser som 
används på det här är en bra investering som 
ofta betalar sig tillbaka, eftersom man med 
hjälp av det kan motivera scouterna till att 
fortsätta i verksamheten. Det är också viktigt 
att ge tillräckligt stöd och erbjuda utbild-
ning till dem som inleder ett uppdrag som 
gruppledare, annars händer det lätt att de 
misstag som en nybörjare gör skrämmer den 
unga ledaren. Kom ihåg att det också finns 
många andra uppdrag i kåren än att leda en 
grupp. Kartlägg de behov som kåren har och 
bygg upp lagom stora uppdrag till de unga 
som övar på ledarskap och på att ta ansvar. 
Lotsarnas ansvar är att göra övergången så 
smidig som möjlig för åldersgruppen i fråga. 
De har därmed en viktig roll i det här skedet 
av de ungas scoutstig.
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ORSAK FÖRKLARING MÖJLIGA LÖSNINGAR

Ensamhet. Vänner är i alla åldersgrupper den 
största orsaken till viljan att scouta. 
Om det i kåren inte finns någon i 
samma åldersgrupp måste man delta 
i verksamhet tillsammans med yngre 
eller äldre, vilket kan leda till att 
man känner sig utanför.

Om det i kåren endast finns enstaka scouter 
i en viss åldersgrupp kan lösningen vara 
att samarbeta med en närliggande kår, t.ex. 
genom att ha gemensamma grupper eller 
genom att scouten deltar i den andra kårens 
grupp under en åldersgrupps tidsperiod. Att 
byta kår är alltid bättre än att sluta scouta 
helt och hållet!  Ibland är mobbning orsaken 
till ensamhet. Läs mera om mobbning på s. 
190–192.

Utbrändhet. 
Vuxna över-
belastas och 
slutar plötsligt 
helt och hållet 
/ Kårens före 
detta medlem-
mar vågar inte 
engagera sig på 
nytt i verksam-
heten.

Det måste råda en balans mellan fri-
villigarbete och det övriga livet. Om 
kårens ledare bär ett för stort ansvar 
kan det leda till en ond cirkel där de 
äldre ledarna slutar direkt då någon 
från de yngre åldersgrupperna är 
tillräckligt gammal för att ta ansvar. 
Det kan också leda till att potentiella 
nya vuxna inte vågar engagera sig då 
de är rädda för att vara tvungna att 
ta på sig för stora uppdrag.

Den största resursen inom scoutverksam-
heten är den tid som de frivilliga har att ge, 
och därför måste verksamheten planeras 
utgående från det. Om det inte finns tillräck-
ligt många personer för att genomföra allt, 
så måste man tillsammans definiera det som 
man vill prioritera och lägga fokus på rekryte-
ring. När en ny generation blir tillräckligt 
gammal för att ta ledaruppdrag är det viktigt 
att hitta uppdrag som motiverar de äldre att 
fortsätta i verksamheten. Ett sådant uppdrag 
kan t.ex. vara att fungera som mentor. Läs 
mera om mentorskap på s. 208. När man 
rekryterat en ny vuxen är det viktigt att hen 
får börja med ett tillräckligt litet uppdrag och 
gradvis öka på ansvaret. Kom också ihåg att 
personen måste erbjudas möjlighet till att få 
umgås med andra likasinnade vuxna.
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ATT UTVÄRDERA VERKSAMHE-
TENS KVALITET
Med scoutverksamhetens kvalitet 
menas hur både scouterna och deras 
vårdnadshavare upplever verksamhe-
tens innehåll, lokaler och andra scou-
ter. Begreppet kvalitet innebär också 
att verksamheten ska vara lika bra 
och upplevelsen av scouting ska vara 
positiv oavsett var i Finland en person 
väljer att gå med i verksamheten. Inom 
scoutkåren innebär kvalitet bland 
annat att kåren förverkligar scoutpro-
grammet med hjälp av scoutmetoden 
och att alla åldersgrupper erbjuds 
inspirerande och roligt program. Det 
innebär också att verksamheten har 
utgångspunkt i de behov som barn 
och unga har och att verksamheten 
utvecklas enligt den respons som man 
samlar in. Dessutom betyder det att 
man beaktar olika utmaningar och 
möjligheter som omgivningen defi-
nierar, exempelvis att man grundar en 
tvåspråkig grupp på ett område där det 
finns barn som både talar svenska och 
finska. Kåren måste också sköta om 
sina resurser, till exempel lokalerna, 
ekonomin och personresurserna. Kva-
litet innebär också att kåren inser vad 
som krävs för att uppnå goda resultat 
och kan utveckla och anpassa verk-
samheten enligt det.

Steg för steg mot en bättre scoutkår 
är ett kvalitetsverktyg som kårerna 
kan använda för att utvärdera sin 
verksamhet och försäkra sig om att 
verksamheten möter minimikraven 
för scouting. Verktyget hjälper kåren 
att utvecklas i alla olika delområden. 
Verktyget används för intern 
utveckling och leder inte till ett betyg 
eller certifikat.

KVALITETSLÖFTE  
OCH MINIMIKRAV

Finlands Scouter har definierat 
minimikrav för scoutverksam-
heten. Minimikraven är också 
ett löfte om verksamhetens 
kvalitet. Kåren ska bland annat 
uppfylla följande kriterier för 
att möta minimikraven:
 • Verksamheten har 

utgångspunkt i scoutingens 
värdegrund.

 • Verksamheten följer scout-
programmet och förverkligas 
med hjälp av scoutmetoden.

 • Verksamheten förverkligas 
enligt scoutprogrammets fem 
olika åldersgrupper. 

 • Verksamheten har sikte på 
målen för fostran.

 • Både ledarna och medlem-
marna har en möjlighet att 
utbilda sig och erbjuds till-
räcklig information om olika 
utbildningar.

 • Verksamheten följer Finlands 
Scouters Säkerhetsföreskrif-
ter och de vuxna som har 
kontakt med barn och unga 
har genomfört Tryggt Tillsam-
mans-utbildningen.

Läs mera om kvalitetsverktyget 
Steg för steg mot en bättre 
scoutkår på Finlands Svenska 
Scouters hemsida:  
www.scout.fi/karstodsverktyg

http://www.scout.fi/karstodsverktyg
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Att förbättra verksamhetens kvalitet 
är en faktor i att leda förändring. 
Kvalitetsverktyget Steg för steg 
mot en bättre scoutkår åskådliggör 
kårens olika delområden och vad de 
innehåller. Med hjälp av verktyget 
kan man utvärdera verksamheten 
och skapa en profil av dess kvalitet. 
På det sättet kan man definiera vilka 
delar av verksamheten det är klokt att 
utveckla. Profilen kan vara jämn eller 
ojämn – om något område inom kårens 

verksamhet är på en klart lägre nivå 
än de övriga områdena, är det naturligt 
att lägga fokus på att utveckla just den 
delen. Om profilen är jämn kan man 
utgående från ledarnas gemensamma 
intressen välja vad man vill fokusera på 
att utveckla. En långsiktig målsättning 
kan vara att höja kvaliteten på alla 
delområden med ett steg, eller att 
jämna ut skillnaderna mellan de olika 
delområdena.

ETT EXEMPEL FRÅN VERKTYGET STEG FÖR STEG MOT EN BÄTTRE SCOUTKÅR. 
Läs mera om kvalitetsverktyget Steg för steg mot en bättre scoutkår och om övriga material 
och verktyg för kårstöd på Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/karstodsverktyg.

MINIMI- 
KRITERIER  

F Ö R S CO U T- 
V E R K S A M H E T

KVALITETS- 
NIVÅ 1  

F Ö R S CO U T- 
V E R K S A M H E T

KVALITETS- 
NIVÅ 2  

F Ö R S CO U T- 
V E R K S A M H E T

KVALITETS- 
NIVÅ 3  

F Ö R S CO U T- 
V E R K S A M H E T

Alla scoutledare 
vet vilka uppgifter 
som ingår i deras 
uppdrag.

MÄTARE
• 
uppdragsbeskrivning 
för alla ledaruppdrag 
i kåren.

 

Ledare som 
innehar ett 
uppdrag har haft 
en handslags-

 

diskussion.

MÄTARE
• Uppdrags-

 

beskrivningar, 
handslags-

 

diskussioner.

Handslags-

 

diskussioner förs 
regelbundet och 
man skriver ner 
det man kommit 
överens om.

MÄTARE
• Uppdragsbeskriv
ningar, handslags-
diskussioner och 
skriftliga hand-
slag. 

Inledande 
handslag, 
mellanhandslag 
och avslutande 
handslag görs 
regelbundet och 
man skriver ner 
det man kommit 
överens om.

MÄTARE
• Uppdrags- 
beskrivningar, 
handslags- 
diskussioner och 
skriftliga handslag.

ATT FÖRBÄTTRA VERKSAMHETENS KVALITET

http://www.scout.fi/karstodsverktyg
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Scoutkårens ekonomi är en helhet som 
dels består av det egentliga penningflö-
det, dels av att planera och rapportera 
hur kåren använder pengar. Uppfölj-
ningen av kårens, det vill säga förenin-
gens, ekonomi styrs av kårens stadgar 
och av olika lagar och förordningar.

Budgeten görs ofta för det kom-
mande verksamhetsåret, men man 
kan också med fördel planera mer 
långsiktigt. Storläger och övriga stora 
evenemang är exempel på saker som 
man i scoutkåren ofta känner till flera 
år i förväg och som det är en god idé att 
förbereda sig för ekonomiskt.

Föreningens stadgar bestämmer om 
kåren måste göra en budget. Det här 
framgår oftast i punkten om höst el-
ler årsmötet. Budgeten görs i samband 
med att man planerar den kommande 
verksamheten, på det sättet går den 
hand i hand med verksamhetsplanen. 
Således uppskattar man evenemangets 
intäkter och kostnader samtidigt som 
man planerar evenemanget. Budgeten 
görs vanligtvis så att intäkterna täcker 
kostnaderna och man varken gör vinst 
eller förlust. Om budgeten gjorts upp 
till exempel för att förbereda för ett 
framtida sommarläger, kan resultatet 
visa ett plus.

Kårekonomen ansvarar för de löpan-
de ekonomiska ärendena, de vardagliga 
penningöverföringarna och de eko-
nomiska förberedelserna inför olika 
möten. Kårens styrelse har det slutliga 
ekonomiska ansvaret och ansvarar ock-
så för att bokföringen gjorts korrekt. 
Det här gäller också i de fall där en 
utomstående tar hand om bokföringen.

Enligt bokföringslagen och 

bokförings förordningen har scoutkåren 
skyldighet att bokföra sin ekonomi. 
Bokföringen görs för en redovisnin-
gsperiod åt gången. Redovisningspe-
rioden, alltså räkenskapsåret, är 12 
månader och motsvarar ofta kalen-
deråret. Perioden kan också avvika 
från kalenderåret. Om det är svårt att 
hitta en person bland ledarna som vill 
ta uppdraget som kårekonom kan man 
med fördel köpa tjänsten av en bokfö-
ringsbyrå.

I slutet av en redovisningsperiod 
sammanställs bokföringen till ett 
bokslut. Det står i bokföringslagen att 
föreningen, med andra ord scoutkå-
ren, måste göra ett bokslut. En liten 
förenings bokslut består av balansräk-
ningen, resultaträkningen samt olika 
bilagor och en redogörelse för balans-
räkningens transaktioner som visar kå-
rens fordringar, skulder och egendom. 
Bilagorna ger ytterligare information 
om sådana ekonomiska händelser som 
är utöver det vanliga. Bokföringslagen 
definierar ganska långt på vilket sätt 
bokslutet ska göras.

Den sittande styrelsen skriver under 
bokslutet, vilket betyder att det inte 
nödvändigtvis är samma personer vars 
styrelseperiod bokslutet behandlar. 
Efter att bokslutet och övriga bokfö-
ringsmaterial godkänts och skrivits 
under av styrelsen överlämnas de till de 
verksamhetsgranskare som höst eller 
årsmötet valt. Verksamhetsgranskaren 
granskar kårens bokföring och bok
slutet samt att administrationen skötts 
lagligt. Till den helheten hör också mö-
tesprotokollen och verksamhetsberät-
telsen. Verksamhetsgranskarna ger ett 

EKONOMI
BUDGET, BOKSLUT, VERKSAMHETSGRANSKNING, BOKFÖRING
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eget utlåtande över sin del av arbetet. 
Vår eller årsmötet behandlar det 

bokslut som verksamhetsgranskarna 
granskat och verksamhetsgranskarnas 
berättelse. Mötet godkänner bokslutet 
och beviljar ansvarsfrihet till dem som 
har ansvarsplikt. När mötet behandlat 
saken i sin helhet och ordförande 

bekräftar mötets beslut med ett 
klubbslag, är räkenskapsperioden 
avslutad och materialet kan arkiveras.

Bokslutet ska sparas i arkivet i minst 
tio år efter räkenskapsperioden slut. 
Verifikat, bland annat kvitton, ska 
sparas i minst sex år efter räkenskaps-
periodens slut.

Bokföring innebär att man skriver upp 
alla scoutkårens ekonomiska händelser 
i ordningsföljd enligt tidpunkt. Bokförin-
gen görs dubbelt, vilket betyder att man 
noterar alla händelser på två konton för att 
markera vart man tillfört resurser (debet) 
och varifrån man tagit resurser (kredit). 
Exempelvis köper kåren i början av juni 
in ett tält som kostar 200 €. Kårchefen 
betalar för tältet med kårens eget bank-
kort. Transaktionen bokförs så att inköpet 
noteras i bokföringen enligt datumet på 
kvittot. Den förs in under ett lämpligt 
utrustningskonto på plussidan (debet) och 
under bankkontot på minussidan (kredit). 
Skillnaden mellan debet och kredit för 
varje transaktion ska alltid bli noll.

1.6 Utrustningskonto + 200€
1.6 Bankkonto - 200 €
Ett bokföringskonto är en sammanställ-

ning av en viss typ av händelser och består 
av ett nummer och en förklarande text. 
Kontoplanen är en översikt på alla konton 
som används i föreningens bokföring. Ett 
bokföringskonto är inte samma sak som ett 
bankkonto.

Med andra ord ökar inköpet på kårens 
egendom, i det här fallet utrustning, och 
minskar på kårens pengar. När alla hän-
delserna bokförs på det här sättet visar de 
olika kontona i bokföringen klart och tydligt 
hur mycket pengar man satt på inköp av till 
exempel utrustning. På så sätt är det enkelt 
att jämföra bokföringen med budgeten.

Man bokför ofta en månad åt gången 
men i mindre kårer kan man också välja 
att bokföra ett kvartal, halvår eller till och 
med ett helt år åt gången. Av bokföringen 
framställer man rapporterna, det vill säga 
kassaboken, dagboken, huvudboken, balans-
räkningen och resultaträkningen.
 • En kassabok ska föras om kåren hanterar 

kontanter. I kassaboken noteras alla inkoms-
ter och kostnader enligt datum.

 • I dagboken framställs alla händelserna i bok-
föringen i kronologisk ordning enligt datum. 

 • I huvudboken framställs alla händelserna i 
bokföringen enligt de olika bokföringskon-
tonas nummer. På så sätt är det till exempel 
enkelt att jämföra kontoutdraget från 
banken med motsvarande bokföringskonto 
i huvudboken. Dagboken och huvudboken 
innehåller därmed samma information men 
är uppställda på olika sätt.

 • Balansräkningen visar kårens ekonomiska 
situation efter en längre period, det vill säga 
hur mycket vinst eller förlust kåren till dags 
dato har gjort. I början av en redovisningspe-
riod flyttas saldot från föregående år över till 
följande balansräkning.

 • Resultaträkningen visar i sin tur hur mycket 
intäkter och kostnader som samlats under 
den pågående perioden eller det pågående 
året. Resultaträkningen börjar alltid från noll 
i början av redovisningsperioden.

Olika bokföringsprogram framställer ofta 
rapporterna automatiskt.

BOKFÖRING
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MEDELANSKAFFNING
Scoutverksamheten behöver inkomster 
för att kunna förverkligas. I bästa fall 
stärker medelanskaffningen scouting-
ens anseende på orten och bidrar till 
att göra scouting ännu mer attraktivt. 
Det känns bra att understöda en hobby 
som man upplever meningsfull och 
bra – den som donerar till scouting-
en berättar ofta om verksamheten till 
bekanta i sin omgivning. Det är en god 
idé att kombinera medelinsamling med 
att jobba för att skapa en bra bild utåt 
av kåren – ett skojigt familjeevene-
mang kan till exempel samtidigt vara 
både medelinsamling och medlemsre-
krytering. 

Att planera och förverkliga mede-
lanskaffning är en central uppgift för 
kårens styrelse. I föreningens stadgar 
framgår det på vilka sätt föreningen 
kan samla in medel. Om kåren vill 
driva medelinsamling på övriga sätt än 
vad som står i stadgarna, måste stad-
garna ändras.

En allmännyttig förening kan samla 
in medel på många olika sätt utan 
att behöva betala skatt eller ansöka 
om tillstånd för medelanskaffning. I 
sådana fall där insamlingen är storska-
lig kan en förenings medelanskaffning 
anses vara näringsverksamhet. Då är 
kåren tvungen att betala inkomstskatt 
på de samlade medlen och om insam-
lingsverksamheten ytterligare växer 
måste man också betala mervärdesskatt 
(moms).

SCOUTKÅRENS HUVUDSAKLIGA MÖJ-
LIGHETER FÖR MEDELANSKAFFNING 
OCH VILKA BEGRÄNSNINGAR DE 
INNEBÄR: 

1. Medlemsavgifter
2. Understöd
 • Understöd beviljas bland annat av 

staden, kommunen, olika fonder 
och stiftelser, understödsföreningar 
och företag. Kom ihåg att Finlands 
Scouters logo är skyddad, vilket be-
tyder att det inte är tillåtet att låta en 
utomstående part använda den.

3. Talkoarbete
 • Tillsammans kan man till exempel ta 

hand om postning, paketera jul-
klappar, göra inventarier eller räfsa. 
På talko kan man däremot inte göra 
sådana arbeten eller uppgifter som 
kräver ett specialkunnande och som 
kan förorsaka farosituationer om de 
misslyckas. Sådana arbeten är till ex-
empel att byta däck. Den som bestäl-
ler talkoarbetet kan inte välja vem 
som ska utföra arbetet och att delta 
i ett talko kan inte ge deltagaren 
individuella förmåner, till exempel 
en billigare lägeravgift.

 • Det försäkringsbolag som Finlands 
Scouter köper scoutförsäkringen av 
rekommenderar en skild talkoför-
säkring för dem som deltar i talkoar-
bete. Scoutförsäkringen täcker sådan 
verksamhet som framgår i kårens 
verksamhetsplan.

 • Om en gemenskap kontinuerligt eller 
planlagt erbjuder tjänster för till 
exempel flytt eller fastighetsskötsel, 
är de i utgångspunkten skattebelagd 
näringsverksamhet.
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4. Att arrangera evenemang
 • Det är tillåtet att ha caféverksam-

het och försäljning i samband med 
föreningens egna evenemang utan 
att behöva betala inkomst eller 
mervärdesskatt för intäkterna.

 • Lotterier i samband med förening-
ens egna evenemang kräver inte ett 
skilt tillstånd, så länge som lotternas 
försäljningspris inte överskrider  
3 000 euro. 

 • Loppisverksamhet kan vara lönsamt, 
men då måste föreningen samla in 
produkterna för försäljning som 
donationer. Att bedriva loppisverk-
samhet på så sätt att föreningen hyr 
loppisbord räknas inte som insam-
lingsverksamhet utan som tillhan-
dahållande av försäljningsställen. 
Att tillhandahålla försäljningsställen 
är skattebelagd näringsverksamhet 
även om det sker i samband med en 
skattefri medelanskaffning.

5. Försäljning av varor
 • Det är tillåtet att sälja understöds-

produkter skattefritt (t.ex. kort, 
kalendrar, plojknappar osv.).

 • En småskalig försäljning av själv-
gjorda produkter (t.ex. yllesockor) är 
skattefri.

 • Det är tillåtet att sälja en kommer-
siell aktörs produkter så länge som 
produkten inte säljs för marknads-
priset utan priset tydligt innehåller 
en understödssumma. Att driva en 
butik med beständiga öppethåll-
ningstider är inte skattefri verksam-
het.

 • Bestämmelserna för försäljning av 
livsmedel framgår i Livsmedelslagen 
23/2006.

6. Försäljning av annonser
 • Kåren kan skattefritt sälja annons-

utrymme i sin egen tidning eller 
synlighet i sina egna evenemang.

7. Donationer
 • En penninginsamling kräver an-

tingen ett tillstånd som beviljas av 
polisstyrelsen (gäller en fortgåen-
de insamling) eller en anmälan till 
polisinrättningen (gäller en liten 
insamling av engångskaraktär). 
Vinsten av en småskalig insamling av 
engångskaraktär får enligt Penning
insamlingslagen vara högst 10 000 
euro och pågå i högst tre månader. 
Privatpersoner kan också göra dona-
tioner till scoutkåren via Scoutingens 
vänner. 

LÄS MERA:
Scoutkårens ekonomi på Finlands Svenska 
Scouters hemsida: www.scout.fi/for-karen/
karadministration/ekonomi 

Föreningens ekonomi på Föreningsresursen: www.
foreningsresursen.fi/ekonomi

Spons och understöd för scoutverksamheten på 
Finlands Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/
spons-och-understod

Beskattning av ett allmännyttigt samfund på 
Skatteverkets hemsida: www.vero.fi/sv/Detal-
jerade_skatteanvisningar/anvisningar/47999/
beskattningsanvisning-f%C3%B6r-allm%C3%A4n-
nyttiga-samfund 

Tillstånd för penninginsamlingar och varulotteri på 
Polisens hemsida: www.poliisi.fi/sv/ansok-om-till-
stand-for-lotteri-och-penninginsamling 

Lagen om penninginsamlingar och 
livsmedelslagen på www.finlex.fi/sv, som 
upprätthålls av justitieministeriet.

Scoutingens vänner på Finlands Svenska Scouters 
hemsida: www.scout.fi/scoutingens-vanner

http://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi
http://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi
http://www.foreningsresursen.fi/ekonomi
http://www.foreningsresursen.fi/ekonomi
http://www.scout.fi/spons-och-understod
http://www.scout.fi/spons-och-understod
http://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47999/beskattningsanvisning-f%C3%B6r-allm%C3%A4nnyttiga-samfund
http://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47999/beskattningsanvisning-f%C3%B6r-allm%C3%A4nnyttiga-samfund
http://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47999/beskattningsanvisning-f%C3%B6r-allm%C3%A4nnyttiga-samfund
http://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/47999/beskattningsanvisning-f%C3%B6r-allm%C3%A4nnyttiga-samfund
http://www.poliisi.fi/sv/ansok-om-tillstand-for-lotteri-och-penninginsamling
http://www.poliisi.fi/sv/ansok-om-tillstand-for-lotteri-och-penninginsamling
http://www.finlex.fi/sv
http://www.scout.fi/scoutingens-vanner
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SCOUTKÅRENS STÖDORGANISATIONER 
OCH SAMARBETEN

Många scoutkårer samarbetar med en 
stödorganisation som aktivt stöt-
tar kårens verksamhet. Det kan vara 
frågan om regelbundna ekonomiska 
understöd, lokaler till kårens förfo-
gande eller en anställd som jobbar med 
ärenden som berör kåren. Ett samarbe-
te som har en klart stödjande karaktär 
skiljer sig från övriga samarbeten och 
partnerskap i att stödet som kåren får 
är omfattande, kontinuerligt och öm-
sesidigt, och i att förhållandet ofta är 
skriftligt överenskommet.

Kårens stödorganisation kan till ex-
empel vara församlingen, kommunen, 
en registrerad förening eller någon 
annan gemenskap. Stödorganisationen 
styr ofta till viss mån kårens verksam-
het. Finlands Scouter har till exempel 
ett samarbetsavtal med den evange-
lisklutherska och den ortodoxa kyrkan 
i Finland. I samarbetsavtalet framgår 
det att de scoutkårer som samarbe-
tar med ett konfessionellt religiöst 
samfund ska erbjuda sina medlemmar 
religionsfostran i enlighet med sam-
fundets tro.

Utöver stödorganisationerna kan 
kåren ha en understödsförening vars 
enda uppgift är att stödja scoutverk-
samheten. Understödsföreningen kan 
vara en föräldraförening eller en fören-
ing som grundats uttryckligen för att 
stödja kåren.

ATT SKAPA ETT VÄL-
FUNGERANDE SAMARBETE
En skriftlig överenskommelse under-
lättar samarbetet och definierar hur och 
i vilka situationer stödorganisationen 
förbinder sig till att stötta kåren. Fin-
lands Scouter har tagit fram en färdig 
mall för samarbetsavtal som kårerna 
kan använda. Trots att stödorganisatio-
nen kan påverka kårens verksamhet är 
det viktigt att komma ihåg att scout-
kåren oftast är en registrerad förening 
som har sina egna stadgar utifrån vilka 
alla beslut måste tas. 

Samarbetet måste vara ömsesidigt 
för att fungera. För att båda parterna 
ska uppleva att samarbetet är 
givande,måste kåren beakta sin 
samarbetspartner i verksamheten i 
enlighet med det som avtalats. Om 
avtalet inte definierar kårens roll så 
är det viktigt att se till att regelbundet 
förverkliga åtminstone följande:
 • Ordna minst ett personligt möte per år med 

centrala personer inom stödorganisationen. 
I praktiken kan det här i en församling vara 
kyrkoherden och församlingens scoutarbets-
tagare (frans), medan det i en förening kan 
vara verksamhetsledaren. Adventstiden är 
ett utmärkt tillfälle att besöka samarbets-
partnern, i samband med att man berättar 
om kårens aktuella ärenden kan man ge 
en adventskalender i gåva. Om det är flera 
kårer som samarbetar med samma stödor-
ganisation kan det vara en god idé att ordna 
en gemensam träff.
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 • Skicka de dokument som ni kommit överens 
om att leverera inom utsatt tid, till exempel 
verksamhetsplanen och -berättelsen. Om 
möjligt, är det en god idé att presentera 
dokumenten personligen, till exempel med 
hjälp av en diapresentation.

 • Bjud in de personer som inom stödorgani-
sationen fattar beslut till ett sommarläger, 
en S:t Göransgudstjänst, en julfest eller 
andra större evenemang. Sådana personer 
kan till exempel vara kyrkofullmäktige eller 
styrelsen i en förening. På samma sätt är det 
viktigt att delta i de evenemang som kåren 
bjuds in till.

 • Se till att samarbetspartnern känner till 
den person som de kan vara i kontakt med 
och som kan berätta om verksamheten. När 
kontaktpersonerna byts ut är det viktigt att 
de personligen lär känna kårens stödorga-
nisation.

Stödorganisationen vill ofta ha 
information om sådana saker som 
för kåren kan kännas självklara, till 
exempel hur många arbetstimmar de 
frivilliga sätter ner på verksamheten, 
hur många grupper av barn och unga 
som deltar i åldersgruppsmöten eller 
hur många barn och unga som årligen 
deltar i utfärder och läger. Scoutkå-
rens styrka ligger i frivilligarbete, i 
att förverkliga scoutprogrammet, i att 
möjliggöra en hobby för ortens barn 
och unga och i att fostra framtida 
samhällsmedborgare.
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ÖVRIGA SAMARBETEN OCH 
PARTNERSKAP
Kåren kan också samarbeta med övriga 
organisationer, anstalter, företag eller 
personer som finns på samma ort eller 
som på något sätt är viktiga för kårens 
verksamhet. Samarbeten gör allt fler 
aktörer bekanta med kåren och dess 
verksamhet, och på så sätt når kåren ut 
till ännu fler barn och unga med vård-
nadshavare men också potentiella nya 
frivilliga vuxna. Genom att öka kårens 
synlighet blir också allt fler personer 
med inflytande, kommunala besluts-
fattare och tjänstemän medvetna om 
scoutverksamheten och scoutingens 
betydelse.

Ett aktivt samarbete gör det också 
möjligt att öka kårens resurser och 
förbättra kårens möjligheter att på-
verka hur den egna verksamhetsmiljön 
utvecklas. Det här höjer på verksam-
hetens kvalitet och är ett konkret sätt 
att bygga en bättre värld i enlighet med 
scoutingens värderingar.

Ett samarbete ska aldrig tas för 
givet. Det är viktigt att värna om part-
nerskapet genom att bjuda in försam-
lingens scoutarbetstagare till kårens 
julfest, ta en kaffe med ledamöterna i 
kommunfullmäktige eller erbjuda sin 
hjälp åt den lokala Lionsklubben i att 
arrangera ett evenemang.

Det är viktigt att berätta för sina sa-
marbetspartner vilket värdefullt arbete 
kåren gör på sin ort. Eftersom scouting 
förverkligas med frivilliga krafter är det 
ungdomsarbete som scoutingen bedri-
ver viktigt och dessutom mycket billigt 
för samhället och övriga finansiärer. 
Det här är en av kårens starka sidor i 
samarbetet med olika aktörer.

PARTNERSKAP
Trots att scoutkåren är en ideell före-
ning som inte strävar efter vinst, kan 
den driva kommersiella samarbeten. En 
förutsättning för det här är att even-
tuella ekonomiska understöd används 
under det pågående verksamhetåret. 
Också i kommersiella samarbeten är 
det viktigt att komma ihåg att upp-
märksamma partnern, till exempel med 
en adventskalender inför julhögtiderna.

ATT KOMMA I GÅNG
Börja med att kartlägga kårens behov 
och med att konkretisera vad kåren 
förväntar sig av en samarbetspartner. 
Samarbetet kan innebära att ett lokalt 
företag ger kåren rabatt, produktgåvor 
eller ekonomiskt stöd, men det kan 
också innebära att man gör saker 
tillsammans eller lär sig av varandra. 
Ta också i beaktande vad partnern 
får ut av samarbetet med kåren. Vad 
motiverar dem till att samarbeta 
just med er kår? Partnerskap kan 
också bli till som ett resultat av ett 
oväntat möte. Om alla kårens ledare 
är medvetna om vilka behov kåren har 
och hurdana partnerskap kåren önskar 
är det lättare att bygga ett nätverk av 
samarbetspartner.
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VAD AV VEM
VAD FÅR SAMARBETS-
PARTNERN I GENGÄLD

Att kopiera och skriva ut 
dokument.

Ett lokalt företag. Synlighet på kårens hemsida.

Att samla in och 
transportera mat till en 

utfärd.

En lokal köpman. En friluftsdag för företagets 
arbetstagare eller ett 

talkoarbete.

Att arrangera en workshop 
som kräver specialkunnande.

En fotograf/en snickare/ett 
paddlingssällskap.

Ett inlägg om samarbetet i 
sociala medier.

EXEMPEL

Gemensamma värderingar
När man överväger ett samarbete är 
det viktigt att försäkra sig om att den 
möjliga samarbetspartnerns värdering-
ar motsvarar kårens och scoutingens 
värderingar. Ansvarsfullhet, miljöfrå-
gor och att främja samförstånd mellan 
människor är exempel på värderingar 
som samarbetspartnern kan ha gemen-
samt med scoutingen. 

Skriv alltid ner vad ni kommit över-
ens om angående samarbetet för att 
undvika missförstånd eller att något i 
förhållandet förblir otydligt. Gällande 
mindre frågor är ett epostmeddelande 
tillräckligt som dokumentation för att 
bekräfta samarbetet, men i större sam-
arbeten är det viktigt att ingå ett sam-
arbetsavtal som skrivs under av dem i 
kåren som har namnteckningsrätt.

Rätt att använda scout-logon
För en samarbetspartner visar sig 
scoutingen ofta som en enhetlig 
organisation. Kåren kan ändå inte ge 
scoutingens varumärke och logotyp 
(klöverliljekorset) till samarbets-
partnerns förfogande eller lova dem 
nationell synlighet. Logotypen förvaltas 
av Oy Partio Scout Ab och är ett skyddat 
varumärke. Däremot är det en god idé 
att skapa en egen logo för kåren eller 
evenemanget som samarbetspartnern 
kan använda.

I frågor om samarbeten och part-
nerskap kan man vända sig till FiSSc:s 
anställda.

LÄS MERA om samarbeten och partnerskap och 
de etiska principerna för samarbeten, Finlands 
Svenska Scouters hemsida: www.scout.fi/samar-
betspartner.

När man kontaktar en möjlig samarbetspartner kan det vara bra att inleda diskus-
sionen med att presentera vad kåren kan erbjuda, med andra ord vad den möjliga 
partnern får ut av samarbetet.

ANNAT ATT TA I BEAKTANDE

http://www.scout.fi/samarbetspartner
http://www.scout.fi/samarbetspartner
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PROJEKT

En stor del av scoutverksamheten 
förverkligas i form av projekt. Som 
scoutledare lär man sig med andra ord 
att planera och genomföra olika slags 
projekt, till exempel utfärder, scout-
färdighetstävlingar, läger och övriga 
evenemang. Utöver evenemang kan ett 
projekt också vara att förnya scoutkå-
rens hemsida eller skriva en historik. 
Ett projekt har alltid en klart definierad 
början och ett slut, målsättningar och 
en tidtabell. Projekt förverkligas på alla 
olika nivåer inom scoutorganisationen: 
i scoutkårerna, i förbundet Finlands 
Svenska Scouter (FiSSc), i centralor-
ganisationen Finlands Scouter (FS) 
och internationellt. Det här kapitlet 
handlar om projekt inom scoutkåren, 
men mycket av innehållet går också att 
tillämpa på projekt på övriga nivåer.

I kårens verksamhetsplan framgår 
de evenemang och läger som kåren 
regelbundet arrangerar. Oftast är det 
någon i styrelsen eller en av chefstrion 
som rekryterar och gör handslag med 
evenemangets chef/chefer och definie-
rar evenemangets målsättningar och 
tidtabell så att de motsvarar verksam-
hetsplanen. I mindre projekt kan också 
en lots eller åldersgruppsansvarig 
ansvara för rekryteringen och handsla-
get. Ibland föds nya idéer för projekt 
självmant eller till exempel i samband 
med att en av kårens ledare gör sin 
ledarskapsövning för grundutbildning-
en för scoutledare. I större projekt som 
kräver mycket penga och personre-
surser, till exempel ett kårläger, är det 

styrelsen som godkänner evenemang-
ets planer och budget, och följer upp 
hur de förverkligas.

I det här kapitlet presenteras flera oli-
ka verktyg och metoder som kan använ-
das i förverkligandet av olika projekt. Det 
är ändå viktigt att anpassa arbetssättet 
och metoderna enligt projektet – speci-
ellt i mindre projekt är det inte nödvän-
digt eller ändamålsenligt att använda 
alla olika verktyg. Anpassa arbetet så att 
verktygen och metoderna underlättar 
och stöder det egna arbetet.

OLIKA  
EVENEMANG
Scoutverksamheten består av en mängd 
olika evenemang, och det finns inget 
hinder för att hitta på ännu fler! Kårer-
na har egna traditioner som sätter ra-
mar för verksamheten och ger riktlinjer 
för hurdana evenemang man ordnar 
och deltar i. Kårens verksamhet består 
således både av sådana evenemang 
som man själv ordnar och av att delta 
i evenemang som andra arrangerar. 
Det är också helt möjligt att vidga sina 
vyer och prova på evenemang som man 
aldrig tidigare deltagit i.

En förutsättning för att kunna delta i 
ett evenemang är ofta ett i kraft varan-
de medlemskap i en scoutkår. Därtill 
är det beroende på evenemanget ofta 
möjligt att delta som ickeännuscout 
för att bekanta sig med verksamheten.
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UTFÄRDER
En utfärd eller en förläggning är flock-
ens, lagets, patrullens eller avdelning-
ens gemensamma resa till ett förut-
bestämt resmål. Utfärderna varierar i 
längd och kan vara över en dag, en natt 
eller ett veckoslut. Syftet för utfärden 
kan till exempel vara att bekanta sig 
med en plats, att vistas ute i naturen 
eller att besöka kårens utfärdsstuga.

Alla utfärder måste följa scout-
verksamhetens säkerhetsföreskrifter. 
Deltagaren måste vara medlem i en 
scoutkår för att täckas av scoutförsäk-
ringen under evenemanget.

LÄGER
Ett läger är ett evenemang som oftast 
ordnas ute i naturen och varar 5–10 
dagar. På ett läger bor deltagarna i all-
mänhet i tält. Olika scoutläger varierar 
i storlek beroende på vem som arrang-
erar det – ett läger kan förverkligas 
av en enskild scoutkår, några kårer 
tillsammans, FiSSc (förbundsläger), 
FS (Finnjamboree) eller scoutingens 
världsförbund (Jamboree). Det är också 
möjligt att delta i andra länders na-
tionella läger. De flesta lägren arrang-
eras på sommaren men många kårer 
har också långa traditioner i att ordna 
vinterläger.

Finlands Svenska Scouter (FiSSc) 
ordnar förbundsläger var sjätte år. 
Lägret förverkligas på svenska av de 
personer från de svenskspråkiga med-
lemskårerna som vill bidra till projek-
tet. Förbundets anställda deltar också 
i förverkligandet av lägret. Det är ett 
projekt som varar i flera år och enga-
gerar hela förbundet. Ett förbundsläger 
är ett stort evenemang som ofta samlar 
omkring 2 000 deltagare.

FiSSc arrangerar också med jäm-
na mellanrum sjölägret Nothamn och 
vandringslägret FiSScFjäll. Nothamn 
riktar sig till hela förbundet och alla 
de som är intresserade av scouting vid 
havet. Det har tidigare samlat runt 600 
deltagare. FiSScFjäll riktar sig till spe-
jarscouter och erbjuder dem en möjlig-
het att besöka finska Lappland och lära 
sig vandra. Lägret ordnas ca var tredje 
år och samlar närmare 100 spejarscout-
er från hela Svenskfinland.

De finskspråkiga distrikten ordnar 
var för sig eller i samarbete med varan-
dra distriktläger på finska. Det är fullt 
möjligt för en finskspråkig kår att delta 
i det svenskspråkiga förbundslägret och 
för svenskspråkiga kårer eller enskilda 
scouter att delta i ett finskspråkigt di-
striktläger. Dessutom har lägren oftast 
också internationella deltagare.

Ett finländskt storläger, Finnjam-
boree, arrangeras av centralorganisa-
tionen Finlands Scouter (FS) och är, 
så som namnet säger, ett stort läger. 
Lägret ordnas vart sjätte år och från 
och med lägret Kilke år 2010 har Finn-
jamboree alltid arrangerats på samma 
ställe, på Forststyrelsens utfärdsområ-
de i Evois.

VANDRINGAR
I scoutverksamheten innebär en vand-
ring att man går en vandringsrutt som 
varar i flera dagar. Till skillnad från en 
utfärd eller ett läger övernattar man 
inte flera nätter på samma ställe. Ett 
liknande men kortvarigare evenemang 
kallas hajk. Under långa vandringar är 
det vanligt att man håller vilodagar en 
eller ett par gånger. Under vilodagarna 
rör man sig inte framåt på vandrings-
rutten.
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SEGLATSER
Många scoutkårer har egna segelbåtar 
som används för sjöverksamhet. Alla 
medlemmar i Finlands Svenska Scouter 
kan också anmäla sig till seglatser med 
de finlandssvenska scouternas skol-
ningsbåt s/y Navigator. Scoutseglatser 
kan göras som kortare dags eller 
kvällsseglatser utan övernattning, eller 
längre seglatser där man övernattar 
ombord. Beroende på valet av rutt bru-
kar man dela in seglatser i skärgårds, 
kust och offshoreseglatser. Under 
skärgårds och kustseglatser tar man 
i land i en hamn till natten, medan 
man under offshoreseglatser seglar 
flera dygn i sträck på öppnare hav. Då 
delas besättningen in i olika grupper, 
så kallade vakter, som turvis ansvarar 
för seglingen och turvis sover eller har 
fritid.

TÄVLINGAR
Inom scoutverksamheten finns olika 
scoutfärdighetstävlingar som anting-
en en enskild scout eller flera scouter 
tillsammans kan delta i. Tävlingar 
arrangeras av kårerna, av FiSSc, av de 
finskspråkiga scoutdistrikten och på 
nationell nivå av FS. FiSSc:s, distriktens 
och FS:s tävlingar har klara stadgar, 
alltså regler, för hur de ska arrange-
ras och hur man deltar i dem. Kårens 
egna tävlingar är ofta mindre formella 
och kanske också mer lekfulla. Allt 
som oftast är det möjligt att delta i en 
tävling med en grupp som man samlat 
ihop uttryckligen för ändamålet – det 
behöver inte vara den gruppen som man 
annars hör till. Många scoutkårer har 
som tradition att programmet på som-
marlägret innehåller en tävling mellan 
lägerpatrullerna. Flera kårer har också 
som vana att arrangera stadsmanövrar.

I FiSSc kallas scoutfärdighetstävling-
ar ofta för patrullrådighetstävlingar, 
alltså patrullrådd eller prådd. I FiSSc 
arrangeras flera olika tävlingar:

Med rätt paddel är en paddlings-
tävling som varar över ett veckoslut 
och som ordnas vart annat år i inre 
skärgården, på en sjö eller i ett annat 
vattendrag. Deltagarna deltar parvis 
och gör uppgifter som kräver sjö och 
strandfärdigheter.

På rätt köl är en tävling för kår-
segelbåtlag och arrangeras antingen 
fristående eller i samband med större 
finlandssvenska sjöscoutläger och 
scouteskadrar. Lagen rör sig till sjöss 
från kontroll till kontroll och har som 
uppgift att lösa uppgifter som betonar 
sjö, scout och navigeringskunskaper.

Sten Nylander är den tuffaste av 
tuffa patrullrådighetstävlingar inom 
FiSSc. Det finns vanliga lägerrådd där 
alla patruller deltar, och så finns det 
Sten Nylander.

Sök och Finn (som ibland lekfullt 
kallas ”försök och försvinn”) är en 
nattorientering med mottot ”En tanke 
sparar 1000 steg”. Tävlingen arrange-
ras med ca 4 års mellanrum och går ut 
på att patrullerna ska gå från kontroll 
till kontroll i mål med hjälp av kluriga 
tips och konstiga kartor.

Tävlingen om Silveryxan är en 
lägertävling som arrangeras på för-
bundsläger och innehåller flera olika 
delar, bland annat lägerbålsprogram, 
patrullrådd, ett rop för underlägret osv. 
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SEMINARIER
Scoutkåren kan arrangera seminarier 
eller planeringsveckoslut för explorer 
och roverscouterna, de vuxna ledarna 
och för övriga personer som på något 
sätt tar del av kårens verksamhet. På 
ett seminarium kan man behandla 
kommande händelser, till exempel 
evenemang, åldersgruppernas mö-
tesverksamhet eller utfärdsstugans 
renovering. Man kan också erbjuda 
utbildning eller vid behov bjuda in 
en representant från FiSSc eller en 
samarbetspartner för att berätta om ett 
specifikt ämne.

Två gånger per år kan kårens 
scoutledare delta i Scoutledarträff 
som arrangeras på 4–5 orter runtom 
i Svenskfinland. Scoutledarträffarna 
arrangeras av FiSSc för kårerna, för att 
de ska kunna träffa ledare från andra 
kårer i området, planera samarbe-
ten, utbyta tips och information, få 
pinfärsk information om vad som är på 
gång i förbundet och ställa frågor och 
komma med önskemål till förbundets 
anställda och förtroendevalda.

Kårens ledare har också möjlig-
het att delta i FiSScAkademin och 
Roverscout- och ledardagarna som 
ordnas av förbundet i samband med 
förbundets höstmöte. Roverscout och 
ledardagarna ordnas vartannat år och 
FiSScAkademin vartannat. FiSScAkade-
min består av ett program där scout-
ledare, eller de som är intresserade av 
ledarskap, har möjlighet att utveckla 
sitt eget kunnande. Roverscout och 
ledardagarna byggs upp kring ett 
ofta oväntat men intressant tema och 
erbjuder nya kunskaper och insikter 
varvat med rekreation och avslappnat 
program.



Att formulera SMARTa mål
SMART är en akronym för fem 
grundpelare som beskriver hur ett 
mål ska formuleras. Definiera målet 
genom att svara på följande frågor:

S  pecifikt.  
Vad vill vi uppnå?

M  ätbart.  
Hur vet vi att vi har uppnått 
målet?

A  ccepterat.  
Känner var och en till målet? Tror 
alla på det och förbinder sig alla 
till det?

R  ealistiskt.  
Är det möjligt att uppnå målet?

T  idsatt.  
När ska målet vara uppnått?
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ATT PLANERA ETT PROJEKT 
OCH SÄTTA MÅL

Vilka av följande mål är formulerade 
SMART? Fundera över vilka av följande 
mål fungerar och vilka som inte gör det:
 • Det behövs fler ledare och deltagare 

till lägret.
 • Vi arrangerar ett läger inkommande 

sommar i vilket minst en tredjedel 
av kårens scouter (30 pers.) och 10 
icke-ännu-scouter deltar. På det 
sättet ökar vi kårens medlemsantal 
och hjälper de olika grupperna att 
bekanta sig med varandra.

 • Vi fördubblar försäljningen av 
adventskalendrar jämfört med 
föregående år genom att i samarbete 
med ortens matbutiker ta i bruk fler 
ställen för försäljningen.

 • Kepsen kommer att vara den roligas-
te tävlingen på hela årtiondet.

     ÖVNING  

I början av ett projekt har oftast alla 
någon slags bild om vad som ska göras 
och vad projektet innebär. Ett läger 
eller en veckoslutsutbildning kan i 
sig kännas som ett klart och tydligt 
mål. Det är ändå viktigt att projekt-
gruppen sätter gemensamma mål för 
sitt arbete. Målsättningarna ska vara 
klart definierade och sådana som hela 
gruppen känner till och kan förbinda 
sig till. De ska också stödja de mål som 
uppdragsgivaren definierat för projek-
tet. Målsättningarna säkerställer att 
alla har en likadan uppfattning om vad 
som ska göras. Uppdragsgivaren ger 
de övergripande målsättningarna för 

projektet, medan projektgruppen sätter 
mer detaljerade och konkreta mål som 
stöder både det egna arbetet och de 
övergripande målen. Det händer ibland 
att ett ivrigt projektteam direkt sätter 
i gång med arbetet utan att komma 
ihåg att sätta mål. Att inte ha klara 
målsättningar kan leda till problem 
längre fram i processen, till exempel 
om det uppstår konflikter om vad man 
egentligen vill uppnå. Det finns många 
metoder för att sätta mål. Ett effektivt 
verktyg som stöder arbetet är SMARTa 
mål, från George T. Dorans artikel år 
1981: ”There’s a S.M.A.R.T. way to wri-
te management’s goals and objectives”.



ATT SAMLA IN RESPONS
Efter att man har satt klara mål kan 
man i samma veva planera hur man 
kommer att utvärdera projektet, det 
vill säga hur man mäter att målen 
uppnåtts. Genom att genast i början 
planera hur utvärderingen ska göras, 
förhindrar man att den glöms bort i ett 
senare skede. Mål som är formulerade 
SMART är också enkla att utvärdera.

För att kunna utvärdera hur bra 
man lyckats uppnå målsättningar-
na krävs det ofta att man samlar in 
respons. Man kan samla in respons av 
deltagarna, projektets frivilliga eller 
scouternas föräldrar. En responsenkät 
som planeras utgående från målsätt-
ningarna ger relevanta svar och mäter 
rätt saker. En bra mätare, alltså fråga, 
visar entydigt om målet uppnåtts 
eller inte. Det kan vara lättare sagt än 
gjort att definiera bra mätare eftersom 
resultatet i praktiken alltid påverkas 
av flera olika faktorer. Bra mätare är 
ofta numerära och klart definierade, 
till exempel frågor som man kan svara 
på med “ja” eller ”nej”. De kan också 
vara påståenden som man tar ställning 
till genom att märka ut sitt svar på en 
numerär skala, eller tillräckligt precisa 
och tydliga öppna frågor.

Det är viktigt att den respons som 
man samlar in kommer till nytta och 
används. Frågorna måste vara genom-
tänkta och välplanerade – man måste 
definiera vad man vill ha svar på och 
hur man kan utnyttja svaren under 
projektets gång eller efter det. Att 
samla in respons som man inte använ-
der är bortkastat och kan leda till att de 
flesta inte överhuvudtaget bemödar sig 
att svara, eftersom de tänker att deras 
åsikter inte har någon inverkan.

OLIKA METODER FÖR ATT SAMLA IN 
RESPONS:
 • Pärlor i en burk. Den här metoden 

passar bäst när man ska ta ställning 
till en specifik och klart definierad 
frågeställning, till exempel ”jag hit-
tade snabbt och enkelt den maträtt 
som passar mig”. Svarsalternativen 
skrivs på olika burkar och den som 
svarar sätter en pärla i den burk som 
motsvarar hens åsikt. Metoden kan 
till exempel användas för att säker-
ställa att maten är uppställd så att 
också de som har en specialdiet lätt 
och behändigt hittar den mat som 
passar dem.

 • Fyrfältsdiagram. Linjerna kan till 
exempel stå för Nyttig – Onödig och 
Rolig – Tråkig. Den som ger respons 
markerar sin åsikt i koordinatsys-
temet. Metoden passar till exempel 
för att utvärdera hur man lyckats 
uppskatta deltagarnas förhandskun-
skaper och intressen.

 • Direkt muntlig respons. Att öppet 
fråga om respons är det enklaste sät-
tet att be om åsikter. Det är däremot 
inte alltid lätt att ge negativ respons 
direkt till den som frågar, och därför 
kan den här metoden leda till att 
man får svar som ger en förskönad 
bild av verkligheten. Å andra sidan är 
det möjligt att i en öppen diskussion 
fråga följdfrågor, vilket kan ge fler 
insikter än ett skriftligt svar åt både 
den som frågar och den som svarar.

 • Enkäter, antingen elektroniska 
eller på papper. Med hjälp av enkä-
ter kan man få in mycket utförliga 
svar. Enkäter fungerar speciellt bra 
när man använder samma frågor 
många gånger och för flera liknande 
evenemang. Då kan man jämföra 
svaren sinsemellan och skapa en mer 
tillförlitlig bild av helheten, eftersom 
vikten av den enskilda personens 
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åsikt minskar. Då kan man jämföra 
resultaten sinsemellan och tyngd-
punkten på den enskilda personens 
åsikt minskar. Det är viktigt att man 
definierar de viktigaste frågorna och 
formulerar dem väl – för långa eller 
detaljerade enkäter leder lätt till att 
den som svarar tröttnar och avslutar 
mitt i. Nämn också i enkäten var den 
svarande kan ta del av de sam-
manställda svaren och hur svaren 
kommer att användas. Det här höjer 
motivationen att svara på enkäten 
och ger den svarande känslan av att 
hens åsikt har betydelse.

PROJEKTETS TIDTABELL
Att planera projektets tidtabell och 
administrera de uppgifter som ingår 
i projektet är centrala färdigheter i 
projekthantering. Det finns flera olika 
verktyg som stöd för de här uppgifterna. 
Både kostnadsfria och avgiftsbelagda 
elektroniska program men också ett helt 
vanligt Exceldokument fungerar bra. 

ATT INLEDA ETT PROJEKT
När man inleder ett projekt lägger 
man grunden för hela det framtida 
arbetet. Genom att ägna tillräckligt 
med tid och energi på en genomtänkt 
och utförlig inledning skapar man 
goda förutsättningar för projektet som 
helhet. Projekt kan inledas på många 
olika sätt. På det inledande mötet kan 
det centrala kärngänget antingen vara 
helt eller delvis samlat. Ofta kan kå-
rens regelbundet återkommande pro-
jekt, till exempel sommarlägren, sättas 
i gång av en relativt färdig grupp som 
redan känner varandra från tidigare. 
De kan i god tid förbereda projektet 
på ledarnas möten under årets gång. 
I annat fall är det projektledaren som 
med hjälp av till exempel uppdrags-
chefen rekryterar ett projektteam. 

När teamet inte känner varandra från 
tidigare är det speciellt viktigt att ha 
en lista över de teman som teamet ska 
gå igenom på sin första träff.

De som har ett chefsuppdrag eller 
ett annat ansvarsfullt uppdrag deltar i 
projektets inledande möte. Det är också 
möjligt att använda det inledande mö-
tet till att dela ut ansvarsuppdrag enligt 
deltagarnas intressen. Så här gör man 
ofta inom kåren eftersom det finns så 
många årliga projekt. Man kan föra 
handslagsdiskussionerna antingen före 
eller efter det inledande mötet.

CHECKLISTA FÖR  
DET INLEDANDE MÖTET:
 • Presentera er, bekanta er med varan-

dra och skapa gruppanda.
 • Förbered frågor som hjälper delta-

garna att lära känna varandra och 
som flyttar fokus till det gemen-
samma projektet. ”Berätta om ett 
lyckat sommarläger som du deltagit 
i.” ”Vad var det bästa på lägret?” 
”Berätta om något misstag du gjort i 
ett tidigare projekt.”

 • Gå igenom de mål som uppdragsgi-
varen satt för projektet.

 • Gå igenom vilket uppdrag som in-
tresserar de olika deltagarna (om inte 
uppdragen redan delats ut).

 • Gå igenom vad chefsuppdragen 
och de övriga ansvarsuppdragen 
innehåller. Om handslagen inte ännu 
gjorts kan man låta gruppen gemen-
samt diskutera vad de anser viktigt i 
de olika uppdragen.

 • Gå igenom allas förväntningar inför 
projektet. För det här ändamålet 
finns flera olika gruppbildningsöv-
ningar. Diskutera också vad delta-
garna vill lära sig av projektet.

 • Kom överens om en ungefärlig tidta-
bell enligt vilken arbetet framskrider. 
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Kom överens om tidpunkterna för 
gruppens möten.

 • Kom överens om vilka kanaler pro-
jektgruppen använder för sin interna 
kommunikation. Kom också överens 
om var alla dokument lagras. Läs 
mera om intern kommunikation på 
s. 168–169. 

 • Kom överens om hur beslut fattas. 
Vad får var och en själv bestämma 
över och vilka saker beslutar projekt-
gruppen?

 • Kom överens om hur och när ni 
ger respons till varandra under 
projektets gång. Det är viktigt att 
regelbundet ge respons under hela 
projektet och inte bara när projektet 
avslutats. 

 • Avsluta mötet genom att projektche-
fen/cheferna sammanfattar det som 
mötet beslutat.

 • Efter att projektet påbörjats sam-
lar de som har ett ansvarsuppdrag 
ihop egna team och inleder arbetet 
i enlighet med sitt uppdrag. Pro-
jektchefens/chefernas roll är att 
samla information, stödja de andra 
i att göra tidtabeller och möjliggöra 
en smidig kommunikation mellan 
alla dem som deltar i att förverkliga 
projektet. I ett sommarlägerpro-
jekt måste materialteamet veta vad 
programteamet planerar. På samma 
sätt måste köksteamet veta om lägret 
ska på hajk för att kunna planera 
en lunch som scouterna själva kan 
tillverka.

ATT FÖRVERKLIGA  
ETT PROJEKT
Att leda förverkligandet av ett pro-
jekt är en process med många olika 
stadier. Ett typiskt scoutprojekt består 
av planering och förberedelser, själva 

lägret, utfärden eller evenemanget 
och till slut efterarbetet som avslutar 
projektet. Själva förverkligandet kräver 
mest personresurser – det behövs folk 
till exempel till att leda program för 
vargungarna, laga mat eller värma upp 
tältbastun tillsammans med äventyrs-
scouterna. Väl genomtänkta program-
uppdrag stöder de frivilligas arbete och 
upprätthåller ett bra flyt. Om upp-
gifterna är ändamålsenligt fördelade 
har alla lämpligt mycket att göra men 
också möjlighet till pauser och till åter-
hämtning. Projektets chef/chefer måste 
också ha tid för pauser. På ett läger 
kan det vara bra att ha ett roterande 
system för de vardagliga uppgifterna, 
till exempel så att varje ledare i tur 
och ordning kokar morgongröt. Det är 
också viktigt att alla har satt in pauser i 
sitt schema. En lämplig struktur säker-
ställer att ingen blir överbelastad. Det 
kan till exempel vara lockande att hålla 
lägrets ledarmöten efter att barnen 
gått och lagt sig, men efter 4 för korta 
nätter är alla så trötta att ingen längre 
kan fatta kloka beslut.

Att leda ett projekt innebär i bästa 
fall att sparra och uppmuntra sitt team, 
ta hand om löpande ärenden och fatta 
beslut på daglig basis. När man plane-
rar uppdragen är det klokt att lämna 
lite spelrum åt projektchefen/chefer-
na för att sköta oväntade situationer. 
Chefsuppdragen ska med andra ord 
helst inte innehålla så många upp-
gifter som möjligt genast från början 
av projektet. Man lär sig ofta mest i 
situationer där man är tvungen att ta 
hand om något oväntat. Men om man 
är slutkörd när något oväntat sker kan 
det hända att man upplever att allt ra-
sar samman och man inte klarar av att 
bemästra situationen. Det bästa sättet 
att förbereda sig för överraskningar – 
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vilka alltid förr eller senare dyker upp i 
ett projekt – är att ta hand om sitt eget 
välmående och fokusera på att skapa 
god gruppanda och ett förtroende inom 
projektgruppen. Då är det lätt att till-
sammans lösa även de mest utmanan-
de situationerna.

ATT SLUTFÖRA ETT PROJEKT
Projektet är inte ännu avslutat när 
lägerbussen försvinner bakom kullen 
eller när man äntligen lyckats mon-
tera utfärdsstugans nya takrännor 
med hjälp av instruktionsvideon på 
youtube. På ett läger blir projektet 
helt konkret avrundat i och med att 
lägerkonstruktionerna måste rivas och 
materialet tas om hand. Också i övriga 
projekt behövs både personer och tid 
för efterarbetet. Det är viktigt att kom-
ma överens om hur man tillsammans 
sköter om att projektet förs i mål, det 
vill säga vilka saker som måste göras 
och vem om ansvarar för vad i projek-
tets slutskede. Annars händer det lätt 
att projektets slutkörda chef/chefer 
är tvungna att ta hand om allt själv/a. 
Skriv upp de avslutande uppgifterna i 
handslagen, eller konstatera att per-
sonen inte behöver delta i arbetet som 
görs efter själva evenemanget om det 
inte hör till hens uppdrag.

Ett projekt måste också slutföras 
mentalt. Samla in respons på ett på 
förhand bestämt sätt och diskutera 
med dem som deltagit i förverkligan-
det av projektet. Skapa en bild av vad 
ni lärt er och vad som kunde göras på 
ett annat sätt i framtiden. Det är också 
viktigt att uppmärksamma och fira 
det som man lyckats med. Kom ihåg 
att reservera en del av budgeten till en 
gemensam brunch, bastubad, filmkväll 
eller något annat trevligt som känns 
som ett välförtjänat tack.

TIDSLINJEMETODEN
Projektets tidtabell kan läggas upp 
på en tidslinje. Börja med att märka 
ut projektets olika faser. Skriv sedan 
in sådana saker som måste förverk-
ligas för att följande fas ska lyckas, 
till exempel
 • när köksteamet måste ansöka 

om förskott av kårstyrelsen för 
matinköpen

 • när marknadsföringen ska inledas
 • när anmälningstiden tar slut
 • vem som ansvarar för att hämta 

nyckeln till utfärdsstugan. Vari-
från och av vem får hen nyckeln?

 • till vilka uppgifter och när det 
behövs personresurser för att 
förverkliga någon specifik uppgift.

Det är bra att ha tidslinjen tillgäng-
lig för alla som deltar i projektet, till 
exempel i en molntjänst. Öppenhet 
underlättar ledarskapet – på så 
sätt kan var och en kolla upp och 
påminna sig själv om tidtabellen 
och skriva in viktiga datum med 
tanke på sitt eget ansvarsområde. 
Tidslinjen kan också innehålla en 
lista över saker som måste göras, 
det vill säga en lista på enskilda 
uppgifter och vem som lovat ta 
hand om dem. Genom att stryka 
över de uppgifter som är gjorda får 
man en överblick över vilka saker 
som är under kontroll och vilka som 
ännu är ogjorda. I framtida projekt 
kan man använda listan som en 
minneslista över sådant som ingår 
i processen.
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ATT AVSLUTA ETT PROJEKT
Pricka in projektets avslutning så 
långt i framtiden att alla redovisning-
ar har lämnats in och räkningarna är 
betalda. När projektet avslutas följer 
man upp projektets ekonomi och kon-
staterar hur väl man lyckats följa bud-
geten. I avslutningsskedet samman-
ställer chefen/cheferna en slutrapport 
åt uppdragsgivaren. I slutrapporten 
framgår hur bra man uppnått mål-
sättningarna, vad projektteamet lärt 
sig och hur chefen/cheferna utvecklats 
i sitt/sina uppdrag. Projektets chef/
chefer får också respons av uppdrags-
givaren. Syftet med det avslutande 
handslaget är att ge en möjlighet till 
att reflektera över vad man lärt sig 
av projektet och vilket uppdrag man 
kunde tänka sig att ta till näst.

DE SOM FÖRVERKLIGAR  
PROJEKTET
Olika evenemang har en viktig roll i 
scoutkårens, förbundets och centra-
lorganisationens verksamhet. Därför 
är scoutorganisationerna mycket långt 
specialiserade evenemangsproducenter 
och scoutledarna kunniga i projektor-
ganisation.

I scoutkåren är det styrelsen som re-
kryterar en eller flera projektchefer för 
ett evenemang eller projekt. Styrelsen 
ansvarar också för att göra ett handslag 
och introducera chefen/cheferna till 
uppdraget. Chefen/cheferna i sin tur 
rekryterar projektets stab, med andra 
ord den kärngrupp som tillsammans 
sköter projektet i sin helhet. Dessutom 
behövs det ofta många fler personer 
för att utföra projektets alla varieran-
de uppgifter. Staben ansvarar för att 
rekrytera projektets frivilliga, antingen 
enligt en gemensam överenskommelse 
eller enligt hur man i kåren är van att 
göra.

Det finns mycket specialiserad kom-
petens inom en scoutkår. Att värna om 
kompetensen är en av uppdragschefens 
viktigaste uppgifter. Ibland händer 
det att endast en eller två personer vet 
hur man använder kårens fältkök eller 
har kunskapen att beräkna behovet av 
livsmedel för ett sommarläger. Om de 
här personerna av en eller annan orsak 
slutar scouta kan man plötsligt vara i 
en situation där ingen har det kunnan-
de som behövs. Därför är det viktigt att 
vara förutseende och göra en plan för 
hur man behåller kompetensen inom 
kåren. Uppdragschefens uppgift är 
att lägga märke till och synliggöra de 
kompetenser som förs över från person 
till person i ett projekt. Det bästa sättet 
att lära upp en ny person till ett upp-
drag är att rekrytera både någon som 
är erfaren och någon som är nybörjare 
att jobba tillsammans, till exempel i 
köksteamet på ett läger. På det sättet 
kan den erfarna både helt praktiskt visa 
hur man gör olika saker och samtidigt 
berätta om sina arbetsmetoder och 
vad som är viktigt att beakta. Det är 
också viktigt att alltid efter ett avslutat 
uppdrag ta sig tid att skriva ner vad 
man lärt sig, både för egen och för 
hela kårens del. För också med jämna 
mellanrum en diskussion i kårledning-
en om vem som nästa gång har lust 
att bredda på sin kompetens med ett 
nytt uppdrag och vem som vill fördjupa 
sin kunskap genom att fortsätta med 
samma uppdrag som tidigare.

146 SCOUTLEDARENS HANDBOK
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ETT KÅRLÄGER ÄR ETT KRÄVANDE PROJEKT

Att arrangera ett sommarläger är en kraftansträngning för scoutkåren. 
Lägerchefen/-cheferna inleder uppdraget genom att skapa en helhets-
bild över vilka kompetenser och vilket specialkunnande som behövs för 
att förverkliga projektet. För att hitta personer med rätt kompetens kan 
man till exempel
 • rekrytera personer som i tidigare liknande projekt haft ett mindre 

uppdrag. De har en baskunskap som de kan bygga vidare på.
 • arrangera en utbildning inom kåren eller erbjuda en utbildning som till 

exempel Finlands Svenska Scouter arrangerar åt de personer som visar 
intresse för projektet

 • be grannkåren eller en samarbetspartner om hjälp för att hitta de rätta 
personerna.
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LÄGERCHEFEN  • rekryterar och gör handslag med staben
 • gör en tidtabell för projektet
 • leder stabens möten
 • bokar en lägerplats och ansvarar för det praktiska 

angående den
 • svarar på vårdnadshavarnas frågor
 • gör och följer upp projektets helhetsbudget
 • ansvarar för lägrets interna kommunikation.

VICE LÄGER CHEFEN  • jobbar tillsammans med lägerchefen enligt deras 
gemensamma överenskommelse

 • leder stabens möten när lägerchefen är förhindrad.

PROGRAMCHEFEN  • rekryterar ett programteam
 • gör en tidtabell för lägrets program
 • införskaffar det material som behövs för programmet
 • koordinerar åldersgruppernas program
 • uppdaterar de övriga stabsmedlemmarna om 

programmet.

KÖKSCHEFEN  • rekryterar matlaget
 • planerar menyn för hela lägret
 • införskaffar livsmedlen i samarbete med materialteamet
 • planerar kyl- och värmekedjan för olika livsmedel
 • ansvarar för hygien
 • introducerar kökshjälparna till sina uppgifter.

MATERIALCHEFEN  • känner till lägerområdet
 • rekryterar dem som deltar i att bygga upp och riva lägret
 • förbereder bygg- och rivlägren
 • införskaffar det material som lägret behöver
 • rekryterar materialteamet
 • planerar hur materialet transporteras till och från lägret 

och inom lägret.

KOMMUNIKATIONS-
CHEFEN

 • koordinerar anmälningarna
 • marknadsför lägret
 • ansvarar för lägerbrevet till deltagarna
 • ansvarar för fototillstånd
 • ansvarar för att lägret syns på sociala medier
 • dokumenterar lägret.

EKONOMEN  • gör en budget för lägret tillsammans med staben
 • sköter lägrets finanser
 • beställer varor till kantinen och ansvarar för kantinens 

ekonomi
 • beställer busstransporterna till och från lägret.

Staben för ett hundra personers läger kan till exempel fördela ansvaret på följande sätt:
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Projektets intäkter och kostnader rör 
sig genom kårens bankkonton och ut-
gör ofta en stor del av kårens kassaflö-
de. Alla kårens ledare bör veta hur man 
administrerar och följer upp ekonomin 
för läger, utfärder och övriga projekt. 
Ekonomisk planering och administra-
tion hör med andra ord till varje scout-
ledares grundläggande färdigheter. Det 
är viktigt att med jämna mellanrum se 
över och utvärdera kårens ekonomiska 
processer, för att underlätta arbetet för 
dem som leder projekt. Till projektets 
ekonomiska processer hör till exempel 
att införskaffa material, samla in del-
tagaravgifter och redovisa kostnaderna. 

Kostnaderna för ett evenemang be-
står av två delar. De fasta kostnaderna 
måste betalas oberoende av hur många 
som deltar i evenemanget. Hyran för 
utfärdsstugan är ett exempel på en fast 
kostnad. De rörliga kostnaderna, bland 
annat kostnader för mat och pysselma-
terial, beror på mängden deltagare.

Evenemangets budget är en upp-
skattning av hur mycket pengar som 
behövs för att förverkliga projek-
tet. Budgeten består av intäkter och 
kostnader. Börja med att skriva upp 
evenemangets kostnader och uppskatta 
därefter hur mycket intäkter som be-
hövs för att täcka kostnaderna, och hur 
man samlar in dem.

Budgeten svarar bland annat på 
följande frågor:
 • Hur mycket kostar hyran för ut-

färdsstugan?
 • Hur mycket pengar behövs för mat?
 • Hur mycket kostar materialet för 

programmet?
 • Hur stora är kostnaderna för trans-

porterna till och från evenemanget?
 • Hur stor är deltagaravgiften?
 • Hur mycket understöd har kåren 

beviljats för att förverkliga evene-
manget?

Givande och roligt program är en av de 
viktigaste faktorerna för att scouter-
na ska trivas, därför är det viktigt att 
reservera tillräckligt med pengar för 
att förverkliga goda idéer och ett bra 
program. Deltagaravgiften för ett eve-
nemang kan bestämmas utifrån antalet 
dygn eller utifrån innehållet i de olika 
åldersgruppernas program. Kåren 
kan också välja att uppmuntra en viss 
åldersgrupp till att delta genom att ha 
en lägre deltagaravgift för åldersgrup-
pen. En del kårer uppbär en gemensam 
avgift en gång per år som täcker både 
medlemskapet och alla kårens evene-
mang. Andra uppbär en avgift för varje 
enskilt evenemang.

Det viktigaste med tanke på eko-
nomin är att i planeringsskedet se 
till att deltagaravgifterna och möjliga 
understöd täcker kostnaderna. Bud-
geten presenteras för och godkänns 
av kårstyrelsen eller den av styrelsen 
utnämnda personen.

En del kårer lägger till ett överskott 
på till exempel 10% i evenemangens 
deltagaravgifter för att täcka kårens 
övriga utgifter. Pengarna kan till 
exempel användas för att förnya 

PROJEKTETS EKONOMI



150 SCOUTLEDARENS HANDBOK

KOSTNADSPOST PRIS ENHET ÖVRIGT

Mat 6 € / (pers. x dag)

Lunchavgift för 
besökare

2 € / pers.

Att fylla på en gasflaska 23 € / flaska

Busstransport under 
veckoslutet

2.95 € / (km x buss)

Märken 1.35 € / st.

Deltagaravgift 10 € / pers. Kåren betalar ingen hyra för 
utfärdsstugan. Deltagarnas 
vårdnadshavare sköter om 
transporten.

Deltagaravgift 20 € / pers. Kåren betalar hyra för 
utfärdsstugan.

Deltagaravgift 35 € / pers. Kåren betalar hyra för 
utfärdsstugan och köper 
transport av en utomstående.

FLIKEN PRISLISTA

BUDGETRÄKNARE

utrustning, underhålla kårens 
utfärdsstuga eller köpa in material 
som behövs på flera evenemang. 
Ett överskott säkerställer också 
att budgeten inte går på minus om 
deltagarna blir färre än förväntat.

Efter att ha räknat ihop de fasta 
och rörliga kostnaderna vet man hur 
mycket pengar som behövs för att 
förverkliga evenemanget. För att täcka 
utgifterna uppbärs en deltagaravgift.

I slutet av projektet går styrelsen 
eller den av styrelsen utsedda personen 
tillsammans med projektchefen/che-
ferna igenom hur budgeten förverkli-
gats. Syftet med det här att följa upp 
hur kårens ekonomi utvecklas under 
året. Ett evenemang som går med för-
lust kan i värsta fall påverka alla årets 
kommande evenemang.

För att hjälpa utfärds- och evenemangsansvariga att göra budgetar har scoutkåren Viikin 
Vesikot utvecklat en budgetkalkylator. Kalkylatorn används genom ett kalkylprogram i en 
molntjänst. Fliken Prislista innehåller väletablerade och överenskomna kostnadsupps-
kattningar och vägledande priser för utflykter. Fliken Budgeträknare beräknar en lämplig 
budget utgående från antalet deltagare.
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UPPGIFTER OM UTFÄRDEN Min Sannolikt Max

Antal scouter 15 23 30 pers.

Antal ledare 5 6 7 pers.

Antal personer sammanlagt 20 29 37 pers.

Scouternas deltagaravgift 20 20 20 € / pers.

Ledarnas deltagaravgift 15 15 15 € / pers.

Utfärdens längd 2 2 2 nätter

INTÄKTER

Scouternas deltagaravgifter 300 460 600 €

Ledarnas deltagaravgifter 75 90 105 €

Övriga intäkter €

Intäkter sammanlagt: 375 550 705 €

KOSTNADER

Hyra för utfärdsstugan 250 250 250 €

Busstransport €

Bränsle för ledarnas bilar 50 50 50 €

Övriga bränslekostnader €

Material för programmet 50 60 70 €

Att fylla på gasflaskorna €

Märken 20,25 31,05 40,05 €

Matkostnader 240 348 444 €

Övriga kostnader €

Min Sannolikt Max

Kostnader sammanlagt: 590 708 814 €

Utfärdens resultat: -215 -158 -109 €

FLIKEN BUDGETRÄKNARE

Talen i tabellen är exempel, fyll i med dina egna tal.
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HÅLLBARHET

Alla scoutevenemang och projekt 
måste planeras så att man beaktar 
hållbarhet. Scoutfostran och scoutin-
gens värdegrund lägger grunden för att 
följa principerna för hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling är utveckling som 
möter dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighe-
ter att möta sina behov. En hållbar 
utveckling har tre olika dimensioner: 
ekologisk, social, och ekonomisk. Idag 
tänker många allmänt att den ekolo-
giska hållbarheten är en förutsättning 
för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännan-
de aktuella lokalt och globalt och de 
berör oss alla. Var och en bör fundera 
på hur vi kan arbeta för en hållbar 
framtid. Hur kan vi öka förståelsen för 
och kunskapen om hållbart nyttjande 
av naturresurser, hållbar produktion 
och konsumtion, hållbart boende och 
transporter, socialt välmående, freds
och demokratifrågor, jämlikhet och 
jämställdhet?

Eftersom hållbarhet är en så viktig 
del av scoutingen är det viktigt att 
det i marknadsföringen syns att man 
beaktat frågor om hållbarhet. Scoutin-
gens varumärke borde automatiskt ge 
en bild av hållbar verksamhet. I dagens 
läge är många mycket medvetna om 
sina egna handlingar och hur de påver-
kar omgivningen, därmed vill de också 
veta att den fritidssysselsättning som 
de eller deras barn deltar i är hållbar. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET
I scoutingens strategi för 2021–2026 
står att “Scouter motarbetar klimat-
förändringen”. Att sträva efter så liten 
miljöpåverkan som möjligt är en klar 
målsättning. I praktiken kan det ändå 
kännas utmanande att göra ekologiska 
val, inte minst för att det inte finns nå-
gra klara mätare eller instruktioner för 
vilka val som tillsammans utgör den 
helhet som minst påverkar miljön. Alla 
evenemang är olika och därför mås-
te man beakta dem var för sig för att 
hitta de lösningar som fungerar bäst. 
De lösningar som är mest ekologiska 
för vargungarnas dagsutfärd fungerar 
knappast lika bra på ett förbundsläger.

Det finns många saker som man 
kan göra för att minska ett evene-
mangs miljöpåverkan. Evenemangen 
i sig är viktiga eftersom de hör till 
scoutprogrammet och bidrar till att 
uppnå scoutingens målsättningar. 
Det vi strävar efter är således inte att 
minska på antalet evenemang, utan att 
bli medvetna om den miljöpåverkan 
evenemangen har och sträva efter att 
minska den. Finns det lösningar som 
inte ännu tagits i beaktande eller nya 
sätt att förverkliga saker som man inte 
ännu provat på? Det är inte lätt att 
ensam hitta på nya sätt och lösningar, 
men tillsammans kan man utma-
na gamla rutiner och skapa nya, mer 
hållbara sätt att scouta och förverkliga 
verksamheten.

Mat och transport är de två största 
faktorerna som påverkar ett evene-
mangs miljöpåverkan och speciellt 
koldioxidavtrycket. Evenemang kan 
bli mer ekologiska genom att servera 
vegetarisk mat och genom att ord-



 Alla deltagare
 skidar till 
 evenemanget.

 Den mjölk som deltagarna 
 dricker köps in från en
 ekologisk gård som ligger 
 50 km från evenemangs-
 området. Deltagarna 
 deltar själva i att 
 mjölka korna.

 Det serveras
 vegetarisk mat.

 Kartongen som 
 används för att 
 tillverka lägermärket 
 är återanvänd.

BETYDLIG 
PÅVERKAN

SVÅRT ATT 
FÖRVERKLIGA

LÄTT ATT 
FÖRVERKLIGA

LITEN 
PÅVERKAN

Besluten (t.ex. att det serveras vege-
tarisk mat och att alla deltagare skidar 
till evenemanget) placeras in i fyr-
fältsdiagrammet enligt de två linjer-
na. Den lodräta linjen beskriver hur 
betydelsefullt beslutet är, det vill säga 
hur stor påverkan det har. Den vågräta 
linjen beskriver i sin tur hur lätt det är 
att förverkliga beslutet i evenemanget 
i fråga. De beslut som placeras i det 
övre högra fältet är således lätta att 
förverkliga och har stor påverkan. De 

är sådana beslut som åtminstone ska 
beaktas. Besluten i nedre högra fältet 
är sådana som är lätta att förverkliga 
men inte har en lika stor påverkan. De 
är följande i prioritet. De beslut som 
ligger i övre vänstra fältet kan beaktas 
om man har tillräckliga resurser. De 
är sådana som är svåra att förverkliga 
men har en betydlig påverkan. Besluten 
i nedre vänstra fältet har liten påver-
kan och är svåra att förverkliga. De kan 
man med fördel slopa.
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na evenemangen så nära deltagar-
nas bonings ort som möjligt. Vilket 
transportmedel man väljer för att ta 
sig till evenemanget spelar också en 
stor roll. På samma sätt varierar också 
miljöpåverkan för olika animaliska 
matprodukter. Åtminstone de här två 
faktorerna måste beaktas i varje scou-

tevenemang.
Trots att miljöpåverkan är viktigt 

att beakta är det inte den enda faktorn 
som påverkar de beslut som berör eve-
nemanget. Det här fyrfältsdiagrammet 
kan hjälpa att prioritera och besluta 
i vilka saker man har möjlighet att 
beakta miljöpåverkan.
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Hållbar scoutkårcertifieringen hjälper 
kåren att tillsammans gå igenom 
och påverka de vardagliga valen och 
medvetet göra dem mer hållbara. Att 
genomföra certifiering kan till exempel 
vara ett projekt för kårens explorer 
eller roverscoutgrupp.

Certifikatets delområden är miljö-
fostran, måltider, anskaffningar, kårlo-
kaler och utfärdsstugor, resor och färd-
medel, återvinning, scoutresor samt 
utlandsprojekt och tillgänglighet. De 
bygger på FN:s globala mål för hållbar 
utveckling som beaktar både ekono-
misk, social och ekologisk hållbarhet. 
Hållbar scoutkårcertifikatet fokuserar 
mest på ekologisk hållbarhet och är ett 

bra verktyg för att bemöta de ungas 
ökande oro för klimatkrisen och stödja 
scoutingens målsättningar för att bli 
koldioxidneutrala innan år 2030.

De olika delområdena består av kri-
terier som kåren jobbar för att uppnå. 
Den scoutkår som ansöker om certi-
fikatet ska uppfylla 25 av kriterierna 
i sin fortlöpande verksamhet. Hållbar 
scoutkårcertifikatet är giltigt i två år 
åt gången och kan användas av kåren 
till exempel i marknadsföringen.

LÄS MERA om Hållbar scoutkår-certifikatet 
på Finlands Svenska Scouters hemsida: 
www.scout.fi/hallbar-scoutkar.

HÅLLBAR SCOUTKÅR

http://www.scout.fi/hallbar-scoutkar
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KONFLIKTER I LÅNGVARIGA PROJEKT

Att leda ett projekt innebär att leda 
både saker och personer. Det är inte 
ovanligt att det uppstår konflikter i lå-
ngvariga projekt. Läs mera om hur man 
identifierar och löser olika konflikter i 
del 3. Att leda en grupp på s. 187–189.

Projektgrupper består ofta av per-
soner med olika bakgrund som inte 
nödvändigtvis känner varandra från 
tidigare. I bästa fall kan olika scoutkul-
turer och förväntningar på ledarskapet 

vara en styrka och erbjuda en möjlighet 
till att lära sig nya saker, men de kan 
också skapa utmaningar. Projektche-
fen/cheferna kan undvika de största 
fallgroparna genom att förbereda sig 
på de vanligaste utmaningarna som ett 
projekt kan medföra. Det som man lär 
sig under processens gång är minst lika 
viktigt som själva resultatet.
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VAD VARFÖR DET ÄR UTMANANDE MÖJLIGA LÖSNINGAR

Besluts-
fattande

Beslutsfattandet blir utmanande om de 
olika parterna inte har kommit överens 
om gemensamma arbetssätt och därmed 
har olika förväntningar. Till exempel 
kan gruppens medlemmar förvänta sig 
att ledaren delar ut klart definierade 
uppgifter medan ledaren förväntar sig att 
gruppen tar eget initiativ.

Inled projektet med att gå igenom hur 
beslut fattas och vilka saker gruppens 
medlemmar har möjlighet att påverka. 
Gå också noggrant igenom vad de 
olika uppdragen innehåller.

Tidtabeller Saker har som vana att dra ut på tiden 
och när tidtabellen inte håller leder det 
lätt till en kedjereaktion som påver-
kar många olika saker. Punktlighet är 
viktigt för många och därför väcker det 
ofta starka känslor när tidtabellerna 
förändras. 

Sträva efter att skapa sådana uppdrag 
som gör det möjligt att omfördela 
uppgifter under arbetets gång.  
 
Läs mera om att planera tidtabellen 
för ett projekt på s. 143.

Ekonomi Tid är ofta en liknande resurs som 
pengar – den räcker sällan till allt. Det 
leder många gånger till att man måste 
prioritera, vilket i sin tur kan leda till gräl 
om vilket ansvarsområdes verksamhet 
är viktigast. Hur prioriterar man mellan 
många bra alternativ?

Kom redan i planeringsskedet överens 
om vad ni prioriterar om något 
nödvändigt visar sig vara dyrare än ni 
tänkt er.  
 
Läs mera om projektets ekonomi på s. 
149–151.

Kommuni-
kation och 
gruppanda

Det är vanligt att man inleder ett nytt 
projekt med stor iver. Man tar direkt itu 
med de olika uppgifterna men glömmer i 
ivern bort att bekanta sig med varandra, 
skapa gruppandra och sätta mål för 
projektet. I tillägg kan en dålig intern 
kommunikation försämra stämningen i 
gruppen. Det är viktigt att gruppen kan 
behandla de problemsituationer som förr 
eller senare uppstår.

Ingen kan helt och hållet undvika att 
begå misstag. När ett misstag sker är 
det viktigt att fokusera på att diskute-
ra hur man löser situationen i stället 
för att peka ut den skyldiga. 
 
Läs mera om kommunikation inom 
gruppen från och med s. 204.

Ork och 
välmående

I långvariga projekt är det inte ovanligt 
att man vid något skede tröttnar på 
arbetet. Kanske man stöter på nya och 
mer intressanta uppdrag eller kanske 
den egna livssituationen förändras. I 
intensiva projekt, så som på läger, kan 
fysisk trötthet och sömnbrist ta sig 
uttryck i känsloutbrott och försämra 
prestationsförmågan.

Handslagsdiskussionerna och en god 
intern kommunikation är bra verktyg 
för att bevara entusiasmen i lång-
variga projekt. Regelbundna möten 
eller andra sätt att kolla läget med de 
involverade hjälper dem som inte har 
en nyckelroll men som ändå behövs, att 
hålla andan uppe och projektet i liv.
För att tackla trötthet krävs tillräckligt 
med tid för sömn och återhämtning. 
Lägrets eller utbildningens tidtabell 
måste planeras så att ansvarspersoner-
na får tillräckligt tid för att vila upp sig. 

Person-
resurser

Man uppnår inte alltid idealet om rätt 
mängd personer på rätt ställe vid rätt 
tidpunkt. Det kan kännas som att några 
personer bär hela arbetsbördan.

Sträva efter att ha tillräckligt med 
personer för att också kunna tackla 
oväntade situationer, men ändå inte 
för många så att det inte uppstår ett 
”någon annan tar hand om det”-fe-
nomen.

VANLIGA FALLGROPAR I PROJEKT
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Att förankra kunskap betyder att man 
sammanställer det som man lärt sig 
av projektet och ser till att kunskapen 
hålls inom scoutkåren. Ett sommar-
läger kräver till exempel massor av 
resurser som annars kunde användas 
till andra ändamål, men genom att göra 
en utförlig utvärdering av evenemanget 
och genom att skriva ner vad man lärt 
sig ökar man kunskapen om att ar-
rangera stora evenemang. På det sättet 
kan man i framtida liknande projekt 
använda resurser mer effektivt och öka 
evenemangets kvalitet. Det här är till 
stor fördel för kåren.

En ärlig utvärdering kräver mod att 
dokumentera sina fel och låta andra 
ta del av dem. Det är ändå värt det 
eftersom en förskönad utvärdering inte 
gynnar någon och dessutom skapar en 
bild av oärlighet.

Att erkänna och stå bakom sina 
misstag förmedlar att man är öppen för 
att utvecklas och redo att ta ansvar.

VERKTYG FÖR ATT FÖRANKRA 
LÄRDOMARNA
 • De avslutande handslagsdiskussio-

nerna ger uppdragstagaren möjlighet 
att skapa en bild av vad allt hen lärt 
sig under projektets gång. Det är 
speciellt viktigt att gå igenom sådana 
erfarenheter som känns jobbiga 
eller misslyckade för att nästa gång 
kunna göra på ett annat sätt. Om 
en upp dragstagare inte får möj-
ligheten att bearbeta en obehaglig 
upplevelse kan hen i värsta fall välja 
att helt och hållet sluta scouta. Det 
avslutande handslaget är också ett 
naturligt tillfälle för att ta emot och 
ge respons samt att gå igenom sådan 
respons som samlats in av övriga 
personer. Läs mera om handslaget på 
s. 194–196.

 • Det är klokt att involvera så många 
som möjligt i projektets utvärde-
ring. Inför utvärderingen kan man 
samla in respons av deltagarna och 
dem som deltagit i att genomföra 
projektet. Projektets chef/chefer kan 
mötas med uppdragsgivaren för att 
tillsammans sammanställa en skrift-
lig rapport av sina egna erfarenheter 
och den respons som man samlat in. 
Den färdiga rapporten kan med för-
del presenteras för den som beställt 
projektet, till exempel kårstyrelsen.

ATT UTVÄRDERA PROJEKTET  
OCH FÖRANKRA LÄRDOMARNA
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 • En rapport är ett skriftligt dokument 
som öppnar upp projektets olika ske-
den och vilka saker som lyckats eller 
misslyckats. Syftet med rapporten är 
att erbjuda kommande uppdragstagare 
stöd i att planera liknande projekt. 
Rapporten ger tips och råd om hur det 
är klokt att göra eller inte göra saker 
och ting. Med hjälp av den behöver de 
följande upp dragstagarna inte uppfin-
na hjulet på nytt. I långa projekt är det 
bra att börja sammanställa rapporten 
i ett tidigt skede för att inte glömma 
bort det som skett i början av projek-
tet.

 • Arkivering innebär att spara det 
material som man producerat under 
projektets gång på ett lättillgängligt 
ställe. Inköpslistor, budgetar, delta-
garbrev osv. är värdefulla verktyg i 
framtida liknande projekt. Organisa-
tionens arkiv är således ett oersättligt 
hjälpmedel för kåren. Att ha arkivet i 
en molntjänst gör det enkelt att dela 
det med alla kårens ledare.

Olika organisationer befinner sig på 
olika stadier i hur de lyckas förankra 
den kompetens som de får från olika 
projekt. Att förankra kunskap är en 
färdighet som man måste bygga upp 
steg för steg – man kan inte gå från att 
aldrig spara ett enda dokument till att 
ha ett komplett arkiv och klara rutiner 
för rapportering och utvärdering. Trots 
att enstaka personer nu och då lyckas 
bra i att förankra ett projekts lärdomar 
betyder det inte att hela organisationen 
automatiskt gör det. Läs mera om att 
leda förändring på s. 66–67.
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NOLL
Alla som inle-

der ett uppdrag 
börjar från 

noll – som om 
man aldrig förut 

gjort något 
liknande.

PÅ HÖG
Kåren har samlat 
gamla dokument 
så som memon 

och deltagarbrev 
på hög i ett skåp 
eller i en moln-

tjänst. Dokumen-
ten är inte i någon 
som helst ordning, 
vilket gör det svårt 

eller omöjligt 
att hitta det man 
behöver eller dra 

nytta av dem.

I ARKIV
Kåren har ett arkiv 

som är indelat i 
överskådliga mappar 

och som städas 
minst en gång om 
året. Städningen 
går ut på att till 
exempel flytta 

årets deltagarbrev 
i mappen ”gamla 

deltagarbrev” så att 
endast de mest re-
levanta och nyttiga 
dokumenten lämnas 

i huvudmappen.

ENLIGT  
INSTRUKTIONER
Efter alla regelbun-
det återkommande 

evenemang eller övriga 
projekt sammanställs 
en instruktion om vad 
det är viktigt att ta i 
beaktande när man 

förverkligar ett dylikt 
projekt. Instruktionen 

uppdateras alltid 
när någon använder 
den. Instruktionen 

för adventskalende-
ransvariga innehåller 
bland annat ett brev 
som kan skickas till 
scouternas hem och 
erfarenheter om när 
man ska ha deadline 

för att returnera osålda 
kalendrar. I instruktio-

nen för kårförläggning-
en uppdaterar man i 
sin tur varje gång hur 
mycket pengar som 

använts på mat för att 
man ska kunna beakta 

hur penningvärdet 
förändras.

På vilket stadie är din scoutkår eller 
scoutgrupp? Vad kunde ni göra för 
att ta er till nästa stadie?

     ÖVNING  

0
1

2
3

OLIKA STADIER I ATT FÖRANKRA KUNSKAP
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KOMMUNIKATION

Att leda innebär att 
kommunicera.  
Att kommunicera är att leda.

Kommunikation innebär att ha kontakt 
med olika målgrupper. Utan kommuni-
kation vet ingen vad som sker.

Marknadsföring innebär att presen-
tera scoutverksamheten som en attrak-
tiv hobby och intressant frivilligarbete 
för så många barn, unga och vuxna 
som möjligt. Syftet med marknads-
föring kan bland annat vara att öka 
scoutingens synlighet och att göra det 
så enkelt som möjligt att komma med. 
Marknadsföring är också att erbjuda 
bra kundservice, förverkliga välplane-
rade marknadsföringskampanjer och 
producera snyggt marknadsförings-
material. Man kan också produktifiera 
aktiviteter eller nya uppgifter och på 
det sättet göra dem mer intressanta och 
bekanta för en större publik.

Att kommunicera, det vill säga 
att nå ut till människor, är inte helt 
lätt i dagens västerländska samhälle 
som kontinuerligt kräver individens 
uppmärksamhet. Generellt sett är det 
därför viktigt att man
 • kommunicerar tillräckligt mycket
 • använder tillräckligt många kommu-

nikationskanaler
 • kommunicerar direkt med individer 

men också mer generellt, till exempel 
genom inlägg i sociala medier

 • formulerar sig så att flera av män-
niskans sinnen aktiveras när hen 
mottar meddelandet.

HISSTALET
Plötsligt kan någon fråga en scoutle-
dare om vad scouting egentligen går ut 
på. Då är det bra att kunna ge en kort 
och koncis beskrivning av sin hobby. 
Ett hisstal är en på förhand utfunderad 
presentation med ett tydligt budskap 
– ett kort tal som man hinner hålla 
under den tiden som det tar för en hiss 
att åka från den nedersta våningen till 
den översta. Med ett färdigt hisstal i 
bakfickan är du förberedd på att berätta 
om scouting. Öva in ett par meningar 
där du berättar om scoutingens mål-
sättningar och dina egna erfarenheter. 
Håll talet för ett par ickescouter som 
kan ge dig respons på hur du lyckas 
sammanfatta dina tankar.
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Till kommunikation hör också det hur man talar om scouting eller sådant som 
på något sätt har att göra med scouting. Reflektera över vilka följder följande 
sätt att kommunicera kan ha:
 • En ungdom klagar ofta i skolan på hur tungt det är att vara med i scouterna.
 • Ledaren berättar för barnen om utfärden genom att beskriva vad man gör och 

vad man lär sig på utfärden. Hen beskriver också hurdant utfärdsmålet är.
 • På kårledningens möten fokuserar chefstrion mest på att behandla de saker som 

man borde utveckla inom kåren.
 • Lotsen berättar för sina roverscouter hur ivrig en bekant utbildare är för att 

planera den kommande grundutbildningen för scoutledare.
 • En person som aktivt berättar för sina vänner och bekanta om att hen är scout 

beter sig elakt som chef på sin arbetsplats.

     ÖVNING  

En målgrupp innebär alla de personer 
och samfund som antingen är intres-
serade av scoutverksamheten eller som 
scoutingen vill nå ut till. Både scoutkå-
ren och scouting som en internationell 
ungdomsorganisation har många olika 
målgrupper. Vargungens vårdnads-
havare är intresserad av andra saker 
än församlingens ordförande och de 
får också sin information via olika 
kanaler. Det är viktigt att välja kom-
munikationskanal och innehåll enligt 
målgrupp.

Hemsidor, olika tjänster på sociala 
medier, elektroniska och traditionella 
nyhetsbrev, bloggar och olika stängda 
elektroniska kommunikationstjänster 
är exempel på kommunikationskanaler. 
Alla kanaler fungerar med olika logik 
och därför måste innehållet skapas 
skilt för varje kanal. I sociala medier 
kan man nå ut till många personer 
på en gång, men bara slumpmässigt. 

Ett elektroniskt nyhetsbrev i sin tur 
är specifikt riktad kommunikation till 
utvalda personer som visat intresse för 
verksamheten.

För att kunna kommunicera effek-
tivt, rikta kommunikationen rätt och 
skapa intressant innehåll måste man 
först definiera de viktigaste målgrup-
perna och vilka kommunikationska-
naler som når dem. Riktad kommuni-
kation är också ett viktigt verktyg för 
de olika uppdragen. Akelan kom-
municerar med vargungarnas vård
nadshavare, kårchefen i sin tur med 
samarbetspartnerna och sponsorerna. 
Someansvariga har som uppgift att 
sköta om kanalerna i sociala medier. 
Det finns otaliga olika kommunika-
tionskanaler och de förändras ständigt. 
Det är viktigt att välja de mest relevan-
ta kanalerna för att kunna ha översikt 
över dem och begränsa arbetsmängden.

KOMMUNIKATIONSKANALER  
OCH MÅLGRUPPER
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Att skapa innehåll innebär att skriva 
texter och att välja ut bilder eller annat 
visuellt material samt att redigera dem 
så att de lämpar sig för olika kanaler. 
Det bästa sättet att lära sig skapa 
innehåll är att göra själv och följa med 
personer och konton i olika kanaler 
som liknar de egna kontona.

Checklista för att skapa innehåll:
 • Kom ihåg vem du kommunicerar 

med. Använd sådana ord som mot-
tagaren förstår. Speciellt med nya 
scouter och samarbetspartner finns 
risken att de inte förstår scouttermi-
nologin eller att den som kommu-
nicerar inte kommer ihåg att förklara 
hur saker hänger ihop och hur man 
brukar göra i scouterna. Många vet 
till exempel inte att de vuxna som 
leder scoutverksamheten är frivilliga 
eller att scouterna själva bär med sig 
och tillverkar maten som de äter på 
en utfärd. 

 • En bild säger mer än tusen ord. 
Kom ihåg att be om fototillstånd av 
deltagarna/minderåriga deltagares 
vårdnadshavare före du publicerar 
något. Kom också ihåg upphovsrät-
ten när du använder någon annans 
bild eller video.

 • Be om respons och fråga hur mot-
tagaren uppfattat ditt meddelande. 
En ny scouts vårdnadshavare kan 
läsa igenom ett utfärdsbrev som är 
riktat till scouternas familjer och 
ge respons om innehållet. Följ med 
statistiken för de kommunikations-
kanaler som kåren använder och ut-
veckla kommunikationen enligt det. 

Skicka hellre ut färre genomtänkta 
och riktade meddelanden än väldigt 
många slumpmässiga.

 • Försök kommunicera ur scouternas 
synvinkel. Det är bra att berätta om 
verksamheten med barnens och de 
ungas egna ord. Om du som kommu-
nicerar är vuxen kan du be scouterna 
om hjälp för att skapa innehåll till de 
olika kanalerna.

ATT SKAPA INNEHÅLL TILL OLIKA KANALER 
OCH MÅLGRUPPER
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MÅLGRUPPER OCH KOMMUNIKATIONSKANALER

MÅLGRUPP
MÅLGRUPPEN ÄR IN-

TRESSERAD AV
MÖJLIGA KOMMUNI-
KATIONSKANALER

KOM IHÅG

Scouternas  
vårdnadshavare

Kommande verksamhet, 
bilder av det egna barnet, 
vad det egna barnet 
har deltagit i och gjort, 
tidtabeller, utrustning, 
anmälningsförfaranden. 

Hemsidan, elektroniska 
nyhetsbrev, kårens 
tidning, en blogg, 
kårens Facebook-sida, 
kårens Instagram-kon-
to, e-post som berör 
de olika grupperna, 
olika evenemang och 
föräldramöten.

Dataskydd i förhål-
lande till vårdnads-
havarnas adresser: 
använd bcc-fältet 
(hemlig kopia). Välj 
de viktigaste kana-
lerna – det är inte 
möjligt att adminis-
trera allt. Ta hänsyn 
till fototillstånd.

Samarbets-
partner och 
sponsorer

Verksamhetens inverkan: 
både hur många som 
deltar och vad verksam-
heten innehåller. Hur 
verksamheten stöder 
samarbetspartnerns egna 
värderingar och budskap. 
Hurdan synlighet samar-
betspartnern/ sponsorn 
får i scoutverksamheten.

Årsberättelsen, en 
färdig diapresentation, 
kårens Facebook-sida, 
hemsidan.

Fatta dig kort, lyft 
endast fram det 
viktigaste.

Bostadsområdet, 
kommunen

Scoutingens inverkan på 
ortens befolkning och hur 
scouting påverkar på ett 
samhälleligt plan, t.ex. att 
kåren ordnar städtalko på 
ortens badstrand, uttrycker 
sin åsikt om att det är 
viktigt att behålla den lo-
kala skolan eller att kåren 
erbjuder fritidsaktiviteter 
till nyanlända på orten.

Lokala dagstid-
ningarna, ortens 
Facebook-sidor och 
-grupper, e-post till 
kommunens tjänste-
män och lokalpolitiker, 
kårens Twitter-konto, 
olika bloggar.

Kommunikationen 
fokuseras och 
förknippas ofta med 
en person i kåren, 
t.ex. kårchefen. Den 
personen talar för 
hela kåren. 

Kårens/ 
projektets  
ledare

Svar på frågor så som:
Vad sker?
Vem har ansvaret?
Hur har man gått till 
väga?
Var fattas besluten?

Stängda grupper, 
e-post. Läs mera om 
intern kommunikation 
på s. 168–169. 

Välj de viktigaste 
kommunikationska-
nalerna och håll er 
till dem för att vara 
säker på att medde-
landena når alla. Den 
som leder gruppen 
bär ansvar för kom-
munikationen.

Kårens  
medlemmar

Den kommande verksam-
heten, de olika gruppernas 
program, interna skämt, 
gemensamma seder och 
traditioner, kårens vi-anda.

Kårens tidning, elek-
troniska nyhetsbrev, 
kårens Facebook-sida.

Målgruppens ålder 
varierar mycket, allt 
från unga barn till 
vuxna.
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EVENEMANGSINFORMATIONENS TIDSLINJE

1 Före evenemanget

Förhandsmarknadsföring: berätta åtminstone evenemangets datum.

Rekrytering av de ledare som behövs för evenemanget.

Intern kommunikation inom staben i planeringsskedet.

Egentlig marknadsföring: skapa en bild av evenemanget och förmedla 
hurdant det kommer att vara, vad deltagarna kan förvänta sig och vad 
de kan se fram emot. Ge ut tillräckligt detaljerad information så att 
även de osäkra kan välja om de vill komma med eller inte. Rikta mark-
nadsföringen rätt så att informationen når alla potentiella deltagare.

2. Under evenemanget

Ta ställning till följande frågor:

• I vilket skede får deltagarna instruktioner?

• Hur informerar man ledarna om snabba förändringar?

• Hur syns evenemanget utåt, t.ex. i sociala medier?

3. Efter evenemanget

Eftermarknadsföring – berätta vad deltagarna fått uppleva och när man 
nästa gång har möjlighet att vara med om något liknande.

KOMMUNIKATIONSPLAN

En kommunikationsplan är i bästa fall 
en del av kårens eller gruppens verk-
samhetsplan. Tidtabellen för evene-
mangets marknadsföring och informa-
tionsutskick går hand i hand med den 
övriga planeringen – evenemangets 
plats och program måste vara spikat 
vid det skede som man skickar ut in-
formation om evenemanget. Det första 
man måste göra när man planerar ett 
evenemang är att berätta om det för 
målgruppen. 

En månatlig eller årlig plan på 
kommunikation och marknadsfö-
ring hjälper att förutse och förbereda 

arbetsmängden. Genom att göra allt på 
en gång blir det färre steg i arbetet och 
på så sätt minskar arbetsmängden i sin 
helhet. Kommunikationsplanen är ett 
speciellt bra stöd för dem som kommu-
nikation och marknadsföring inte faller 
sig naturligt för.

Kommunikationsplanen är ett verk-
tyg som ska användas aktivt i kårens 
vardag. Inom kåren kan det vara kår-
chefen, programchefen eller kommu-
nikatören som ansvarar för att delegera 
kommunikationsplanens olika uppgif-
ter och ser till att planen förverkligas. 
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ORGANISATIONENS KOMMUNIKATIONSPLAN
Gå från vänster till höger. 

VARFÖR? VAD?  ÅT VEM? NÄR?
I VILKEN 
KANAL?

Det första och 
viktigaste är 
att få svar på 
frågan varför? 
Kanalen i sin tur 
är ett verktyg för 
kommunikatio-
nen, inte syftet.

Hurdan kommu-
nikation stöder 
målsättningen? 
Vilka frågor ska 
innehållet ge svar 
på?

Läs mera om 
att definiera 
målgruppen 
på s. 162–163.

Det är viktigt att 
vara ute i god tid. 
Börja med att in-
formera om evene-
mangets tidpunkt 
och fyll på med 
mer information i 
ett senare skede.

Läs mera om 
hur man väljer 
rätt kommuni-
kationskanal 
på s. 164.

Alla de 
föregående 
punkterna på-
verkar vilken 
kanal som 
är den mest 
ändamålsen-
liga.

För att få 
deltagare till 
vargungeutfär-
den.

Innehållet ska 
förmedla att ut-
färden innehåller 
vettiga aktivi-
teter och trygg 
samvaro.

Vargungarnas 
vårdnadsha-
vare

Inled marknadsfö-
ringen i början av 
terminen (berätta 
datumen). Skicka 
ut mer utförlig 
information 
sex veckor före 
utfärden.

Vargunge-
gruppens 
egen Whats-
app-grupp 
och vård-
nadshavarnas 
e-post.

För att rekry-
tera ledare till 
vargungeut-
färden

Innehållet ska 
svara på frågor 
som t.ex.:

Hurdant är utfär-
dens program?

Hur många ledare 
behövs?

Hurdan kom-
petens behöver 
ledarna?

Kårens ledare Inled rekryte-
ringen i början 
av terminen eller 
i det skedet som 
verksamhetspla-
nen görs.

Kårens 
interna 
kommunika-
tionskanaler, 
t.ex. ledarnas 
Whats-
app-grupp 
eller e-post.
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SOCIALA MEDIER SOM VERKTYG

Unga är snabba på att ta till sig nya ka-
naler på sociala medier. För en vuxen kan 
det i sin tur kännas utmanande att sätta 
sig in i alla olika tjänster. Eftersom olika 
målgrupper följer olika kanaler är det 
ändå värt mödan att göra sitt bästa för att 
få kontroll över de olika kanalerna.

SCOUTLEDARENS ANSVAR  
I SOCIALA MEDIER
 • Sociala medier är inte en verklighet 

som är avskild från det övriga livet. 
Det här är en självklarhet för barn och 
unga idag. Förhåll dig till det som sker 
i sociala medier på samma sätt som du 
skulle göra om formen på kommuni-
kationen var en annan. En scoutledare 
kan fostra även på webben. 

 • Var pålitlig och källkritisk. Sprid inte 
rykten eller påhittade saker.

 • Ifrågasätt vid behov det som barnen 
berättar eller skriver.

 • Var medveten om vem som följer dina 
personliga konton. Vilken bild förmed-
lar dina inlägg och bilder åt ditt även-
tyrsscoutlag eller åt kårens explorers-
couter? I flera tjänster är det möjligt att 
begränsa vem som ser det innehåll som 
finns på din profil eller sida. 

 • Var medveten om att en ledares närvaro 
kan upplevas positiv, också i sociala 
medier. Det kan kännas viktigt och 
betydelsefullt för en scout att en ledare 
som hen uppskattar till exempel gillar 
eller reagerar på en bild. Det kan ändå 
vara bra att reflektera över ifall du alls 
behöver följa dina scouter och hur du 
i så fall kan göra det på ett tryggt och 
jämlikt sätt. Tänk till exempel på vilka 
inlägg du gillar eller hur du kommen-
terar så att du upprätthåller en trygg 
verksamhet, med tanke på din roll som 

vuxen i förhållande till yngre scouter. 
Fundera också på hur du kan behandla 
dina scouter jämlikt så att ingen ska 
känna sig utesluten ifall du inte följer 
den eller reagerar på dens inlägg. 

 • Var en förebild för scouterna i hur du 
kommunicerar elektroniskt! Var artig 
och vänlig.

 • Visa exempel på att man inte hela tiden 
behöver använda olika apparater och 
följa med sina konton i sociala medier. 
Speciellt unga har ett stort behov av att 
höra till gänget, vilket kan leda till att 
de känner press på att hela tiden vara i 
kontakt med sina kompisar. Det är helt 
okej att emellanåt stänga av notiserna 
på telefonen. Påminn också scouterna 
om att många visar en glansbild av sitt 
liv på sociala medier vilket kan leda 
till att man tror att andra alltid har det 
fantastiskt bra. Verkligheten är ändå 
mycket mer komplex än så.

 • Ingrip alltid i mobbning oavsett var du 
stöter på det. Läs mera om mobbning 
på s. 190–192. 

 • Förhåll dig tålmodigt och förstående 
till ett konstant flöde av halvt onö-
diga meddelanden i äventyrs eller 
spejarscouternas grupp, till exempel i 
Whatsapp. Det är bättre att scouter-
na upplever gruppen så trygg att de 
skriver i den i stället för att de skapar 
en annan grupp där de delar med sig av 
sina tankar. När du är med i gruppen 
kan du vid behov ingripa om diskussio-
nen spårar ur.

 • Reagera alltid om ett barn eller en ung-
dom delar bekymmerfulla meddelande 
om till exempel mental hälsa. Genom 
att göra så försöker personen troligen 
säga något eller indirekt be om hjälp.
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Intern kommunikation syftar på kom-
munikation som sker mellan ledarna i 
kåren eller inom en enskild grupp, till 
exempel kårstyrelsen. På ett mer ge-
nerellt plan innehåller intern kommu-
nikation allt informationsutbyte som 
sker mellan scouter i de egna stängda 
kommunikationskanalerna. Bristfällig 
eller osystematisk kommunikation kan 
tyda på ett bristfälligt ledarskap. En 
välfungerande intern kommunikation 
är en förutsättning för att kunna jobba 
smidigt, upprätthålla goda relationer, 
kunna lära sig av varandra och ha 
kontroll över även de största projek-
ten. Bristfällig kommunikation är ofta 
orsaken till missförstånd och leder till 
att människor tappar motivationen för 
uppdraget och inte har lust att ta sig an 
olika ansvarsuppgifter.

ABC FÖR INTERN KOMMUNIKATION

A Fungerande strukturer
Kommunikationsansvaret kan fördelas 
på flera olika uppdrag. Trots att upp-
gifterna är fördelade är det viktigt att 
den som har huvudansvaret själv aktivt 
deltar i kommunikationen och ser till 
att den löper smidigt. Bland annat 
följande strukturer stöder kommuni-
kationen:
 • Att på förhand skicka ut mötets agenda 

och att efter mötet skicka ut protokollet åt 
mötesdeltagarna.

 • Att skicka ut månatliga nyhetsbrev.
 • Att sammanställa en årsklocka som visar 

vilka saker som återkommer årligen.
 • Att upprätthålla olika grupper och e-postlis-

tor för att nå olika målgrupper.
Det är viktigt att alla parter vet när 
något diskuteras, när olika beslut 
fattas, hur man informerar om olika 
beslut och var färdigt material förvaras. 
Det interna kommunikationsflödet rör 
sig inte endast från den ansvariga utåt 
men också till den ansvariga. Gemen-
samt överenskomna kommunikations
metoder hjälper i att ha översikt på 
helheten och hålla i alla trådarna.

INTERN KOMMUNIKATION
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B Rätt tidpunkt
Utöver tillgång till fungerande verktyg 
och strukturer måste man också se 
till att kommunikationen sker vid rätt 
tidpunkt. Det är inte ovanligt att man i 
början av terminen har en massa goda 
idéer och mycket energi att påbörja fle-
ra olika nya projekt. När tiden går kan 
det hända att ingen längre vet exakt 
hur saker framskrider eller om de över-
huvudtaget går framåt. En lägesrapport 
som håller var och en uppdaterad om 
projektets skeden är en hörnsten i den 
interna kommunikationen. I slutskedet 
framställer man en rapport åt de kom-
mande uppdragstagarna om hur man 
förberett och genomfört saker och ting, 
vad som lyckats bra och mindre bra 
och vad man skulle göra på ett annat 
sätt nästa gång. I rapporten framgår 
också evenemangets deltagarmängd, 
tidtabell och ekonomi. Tack vare rap-
porten behöver följande arrangörer inte 
uppfinna hjulet på nytt utan kan inleda 
planeringen med hjälp av de insikter 
som rapporten ger.

C Ändamålsenliga verktyg
Efter att ha definierat behovet, det vill 
säga varför man kommunicerar, kan 
man välja det mest ändamålsenliga 
kommunikationsverktyget.
 • En snabbmeddelandetjänst passar för korta 

meddelanden, till exempel några uppmunt-
rande ord eller en kommentar om något 
mindre aktuellt ärende.

 • En mapp för dokument i en molntjänst pas-
sar bra för att göra informationen tillgänglig 
för alla och för att samla ihop, ordna upp, 
arkivera och tillsammans redigera informa-
tionen.

 • En grupp på Facebook eller i Teams passar 
för ingående diskussioner som kan pågå 
under flera dagar eller veckor.
Risken med att osystematiskt an-

vända flera olika tjänster är att någon 
av misstag blir lämnad utanför en 
grupp. Respektera tidtabeller också 
i digitala tjänster – trots att det kan 
kännas lockande att diskutera och 
besluta om viktiga saker i en snabb-
meddelandetjänst mitt på natten, är 
det klokare att besluta om saker på en 
gemensamt överenskommen tidpunkt.
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ATT MARKNADSFÖRA VERKSAMHETEN

All kårens verksamhet bidrar till bilden 
om vad scouting är, både i just den 
scoutkåren och i den nationella orga-
nisationen. En lyckad vargungeutfärd 
övertygar vargungen om att fortsätta 
scouta, föräldrarna i sin tur är nöjda 
när barnet ivrigt berättar om den roliga 
utfärden och de delar därefter sina goda 
erfarenheter med vänner och bekanta. 
Fotografiet i sociala medier av vargun-
garna som sitter i skogen och kokar 
mat på stormkök är bara ett sätt att 

marknadsföra vargungeverksamheten.
Det är viktigt att satsa på att skapa 

genomtänkt och systematisk mark-
nadsföring. Människor skapar omedve-
tet en bild av scouting utgående från de 
bilder och texter som de stöter på – om 
det till exempel på kårens sida i sociala 
medier inte finns en enda bild av vuxna 
som deltar i trevliga aktiviteter kan det 
hända att potentiella nya vuxna tänker 
att verksamheten inte är riktad till dem 
och hellre söker sig till ett annat ställe.
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CHECKLISTA FÖR ATT MARKNADSFÖRA ETT EVENEMANG:
 • Gå ut med informationen direkt när ett beslut fattats.
 • Berätta var evenemanget tar plats, när evenemanget börjar och tar slut och hur man 

tar sig till och från evenemanget. Den här informationen är den viktigaste och ska 
meddelas i ett så tidigt skede som möjligt.

 • Rikta marknadsföringen för vargunge- och äventyrsscoutevenemang till scouternas 
vårdnadshavare, eftersom det är de som besluter om barnet deltar eller inte.

 • Rikta marknadsföringen direkt till målgruppen för evenemang som är menade för 
spejarscouter och äldre. Förbered dig ändå på att spejarscouterna inte kan fatta beslut 
om sitt deltagande utan hjälp av sina vårdnadshavare.

 • Var medveten om vems åsikter din målgrupp lyssnar på, till exempel gruppens ledare 
eller kompisarna, och locka med dem.

 • Reflektera över evenemangets tillgänglighet. Vilka hinder finns för att delta och vad 
kan du göra för att det ska vara så enkelt som möjligt att delta?

Var kan en deltagare söka om ekonomiskt understöd för att delta i evenemanget?

Hurdan utrustning behövs för att kunna delta?

Kompisarna spelar en stor roll i hur lyckat evenemanget upplevs vara. Vargungarnas 
vårdnadshavare kan i en gemensam diskussionsgrupp försäkra sig om att inget barn 
lämnas ensamt.

 • Kom ihåg att beakta fototillstånd.

ATT MARKNADSFÖRA ETT EVENEMANG

Det kommer ofta an på marknadsfö-
ringen om ett evenemang blir av eller 
inte. Ju tidigare de potentiella delta-
garna får information om evenemanget 
och om vad det går ut på, desto mer 
sannolikt är det att de vill delta. Det är 

sällan någon vill köpa grisen i säcken – 
ge därför så detaljerad information som 
möjligt, till exempel om programmet 
innehåller lekar inomhus eller oriente-
ring och om man sover inomhus eller 
utomhus.
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MARKNADSFÖRING INOM SCOUTKÅREN:

MARKNADSFÖRINGENS 
SYFTE

DEN POTENTIELLA  
MÅLGRUPPENS NULÄGE

MARKNADSFÖRINGSMETODER NYTTAN AV ÅTGÄRDEN

ATT GÖRA SCOUTING 
TILL EN ATTRAKTIV 

HOBBY

Barn som ska börja första klassen i skolan 
börjar ofta också en ny hobby.

Kåren deltar i Lilla Scoutveckan 
för att marknadsföra 
scoutverksamheten för 
förskolebarn. Kåren besöker 
ortens förskolor för att presentera 
scouting.

Den nya målgruppen 
får möjlighet att prova 
på scouting. När barnen 
redan vet lite om 
scouting är tröskeln 
lägre att komma med i 
vargungeverksamheten 
på hösten.

ATT SÄNKA TRÖSKELN 
FÖR ATT KOMMA MED

De unga som slutat sina barndomshobbyer har 
inget att göra på sin fritid. Tröskeln att börja 
en ny hobby i den här åldern är hög.

Kåren arrangerar en kurs eller 
ett evenemang som är öppet 
för icke-scouter. Evenemanget/
kursen innehåller också en 
studiepoängsrekommendation 
som ger deltagaren möjlighet att 
ansöka om studiepoäng i skolan. 
I samband med evenemanget 
erbjuds icke-scouterna en 
möjlighet att bli medlemmar i 
kåren.

Kåren kan locka nya 
medlemmar, speciellt till 
de äldre åldersgrupperna 
där det ofta råder brist på 
medlemmar.

ATT GÖRA 
VERKSAMHETEN 

LÄTTILLGÄNGLIG FRÅN 
KUNDENS SYNVINKEL

Föräldrar hör av sig till grannkåren för att 
fråga om det finns plats i grupperna för deras 
barn, men de får inget svar.

Kåren gör ett kvalitetslöfte: ”Vi ger 
ett vänligt svar inom ett dygn på 
alla meddelanden som vi mottar”. 
Om svaret kräver ytterligare 
information eller om man måste 
hänvisa personen som tagit kontakt 
till någon annan, är det den som 
först mottagit meddelandet som 
ansvarar för att följa upp att 
personen får sitt svar.

De som visar intresse 
för verksamheten fattar 
beslutet att komma med 
tack vare att de snabbt 
får svar på sina frågor.

ATT FÖRBÄTTRA 
BILDEN AV SCOUTING

Personen tänker att scouting inte är hens grej 
eftersom det är tråkigt att slå knopar och delta 
i militanta parader.

Kåren presenterar 
scoutverksamheten på skolans 
fritidsmässa.  Man delar ut 
broschyrer med konkret 
information om var och när man 
kan prova på scouting.

Kåren får nya 
medlemmar som har 
korrekt information om 
verksamheten och på 
så sätt vet vad de ger 
sig in i.
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MARKNADSFÖRINGENS 
SYFTE

DEN POTENTIELLA  
MÅLGRUPPENS NULÄGE

MARKNADSFÖRINGSMETODER NYTTAN AV ÅTGÄRDEN

ATT GÖRA SCOUTING 
TILL EN ATTRAKTIV 

HOBBY

Barn som ska börja första klassen i skolan 
börjar ofta också en ny hobby.

Kåren deltar i Lilla Scoutveckan 
för att marknadsföra 
scoutverksamheten för 
förskolebarn. Kåren besöker 
ortens förskolor för att presentera 
scouting.

Den nya målgruppen 
får möjlighet att prova 
på scouting. När barnen 
redan vet lite om 
scouting är tröskeln 
lägre att komma med i 
vargungeverksamheten 
på hösten.

ATT SÄNKA TRÖSKELN 
FÖR ATT KOMMA MED

De unga som slutat sina barndomshobbyer har 
inget att göra på sin fritid. Tröskeln att börja 
en ny hobby i den här åldern är hög.

Kåren arrangerar en kurs eller 
ett evenemang som är öppet 
för icke-scouter. Evenemanget/
kursen innehåller också en 
studiepoängsrekommendation 
som ger deltagaren möjlighet att 
ansöka om studiepoäng i skolan. 
I samband med evenemanget 
erbjuds icke-scouterna en 
möjlighet att bli medlemmar i 
kåren.

Kåren kan locka nya 
medlemmar, speciellt till 
de äldre åldersgrupperna 
där det ofta råder brist på 
medlemmar.

ATT GÖRA 
VERKSAMHETEN 

LÄTTILLGÄNGLIG FRÅN 
KUNDENS SYNVINKEL

Föräldrar hör av sig till grannkåren för att 
fråga om det finns plats i grupperna för deras 
barn, men de får inget svar.

Kåren gör ett kvalitetslöfte: ”Vi ger 
ett vänligt svar inom ett dygn på 
alla meddelanden som vi mottar”. 
Om svaret kräver ytterligare 
information eller om man måste 
hänvisa personen som tagit kontakt 
till någon annan, är det den som 
först mottagit meddelandet som 
ansvarar för att följa upp att 
personen får sitt svar.

De som visar intresse 
för verksamheten fattar 
beslutet att komma med 
tack vare att de snabbt 
får svar på sina frågor.

ATT FÖRBÄTTRA 
BILDEN AV SCOUTING

Personen tänker att scouting inte är hens grej 
eftersom det är tråkigt att slå knopar och delta 
i militanta parader.

Kåren presenterar 
scoutverksamheten på skolans 
fritidsmässa.  Man delar ut 
broschyrer med konkret 
information om var och när man 
kan prova på scouting.

Kåren får nya 
medlemmar som har 
korrekt information om 
verksamheten och på 
så sätt vet vad de ger 
sig in i.


