
Varför Scouterna? 
De ideologiska skälen till att gå med i Scouterna handlar om att vara delaktiga i den gemenskap det 

innebär att vara med i en stor rörelse.  

Man blir del av ett internationellt nätverk och får möjlighet till kontakter, erfarenhetsutbyte och vänner i 

Sverige och i världen över. Det finns 47 miljoner scouter i världen. 

Att vara med i Scouterna innebär att medlemmarna i SAU äger Scouternas varumärke och har rätt att 

kalla all verksamhet för scouting. 

Alla scoutkårer har rösträtt på Scouternas stämma och har alltså möjlighet att bestämma och påverka 

allt från strategier, storleken på medlemsavgiften till vad resurserna ska läggas på, vilket programmaterial 

som behövs osv. 

Vad får man för sin avgift? 
Scouterna har en anställd organisation med ett 60-tal tjänster samt ca 150 personer som har uppdrag 

nationellt för att vidare utveckla stödet till scoutkårerna. Exempel på vad man gör: 

Programstöd (stöd och tips för att göra rolig och utvecklade verksamhet i kåren) 

Scouternas program består av en aktivitetstips, märken, webbstöd till ledare, programböcker till alla 

scouter samt ledare och fördjupningsmaterial inom olika områden. Ett exempel på fördjupningsmaterial är 

Glöd, som är ett material om hur man bedriver scouting på kristen grund. 

Utbildningar: Scouterna erbjuder via Scouternas Folkhögskola ett stort antal utbildningar över hela 

landet. Det är grundläggandet ledarutbildning, fördjupningar inom olika områden och högre 

ledarutbildning. Fördjupningar kan tex handla om att vara ledare för barn med särskilda behov, att leda för 

mångfald, krishantering osv. 

Arrangemang: Som medlem i Scouterna får man delta i olika arrangemang och läger. Vi genomför 

häftiga och roliga äventyr i Sverige och utomlands för åldrarna från 12 år och uppåt.  

Exempel på det är Explorer Belt som är en vandring i andra länder 16-20 år, Världsscoutjamboreer i olika 

länder vart fjärde år 14-18 åringar och Blå Hajk äventyr i svensk natur för 12-15 åringar. 

Nationell jamboree 2017: Om några år kommer vi att genomföra det första storlägret i nya Scouterna. 

Det är ett tillfälle att få en upplevelse utöver det man kan göra i scoutkåren och ett sätt att lära känna 

scouter från hela landet. 

Anläggningar: Scouterna har lägergårdar och lägerängar på flera platser i landet samt en båt.   

Medlemstidning: Via medlemskapet får man tillgång till Scouternas tidning. Vi är just i en process att 

ändra från en barntidning till en tidning för alla medlemmar (barn och vuxna) 

Synlighet: I den senaste varumärkesundersökningen från 2013 hade vi en varumärkeskännedom på 

99,5%. Det betyder att alla känner till Scouterna. Vi jobbar mycket med att öka synligheten ytterligare i 

media och i sociala medier mm Det här fortsätter att stärka varumärket och vi har också sett att det här 

stärker våra ledare och gör dem mer stolta.  

Scouterna shopen: I Scouternas shop får man tillgång till scoutdräkt, märken, utrustning som man 

behöver när man ska ut på hajk eller läger osv. 

Kårstöd: (Beroende på vad som skrivs i samverkansavtalet skulle det kunna ingå kårstöd ) Genom 

Scouternas konsulenter kan kårerna få hjälp med till exempel vuxenrekrytering, rekrytering av barn, 

föreningsutveckling osv. Konsulenterna är placerade på våra regionala kanslier. Där finns också regionala 

utvecklingschefer som kan ge ytterligare stöd med till exempel lokal synlighet.  


