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Tips kring hållbarhet på 

ledarskapsutbildningar 

Nedan följer en lista med några tips kring på vad ni som kursteam kan 

tänka på när ni genomför era utbildningar, både korta och långa. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

 Försök göra så att alla har möjlighet att delta i era utbildningar oavsett 

ekonomiska förusättningar. Tipsa om vår Utbildningfond och alla andra 

fonder som finns på Scouternas hemsida. (1, 8) 

 Använd ny teknik och tipsa om digitala lösningar, spel och vertyg på era 

pass. Se nya möjligheter, som t.ex. att ha en gästföreläsare på länk. (9)  

 Se över respresentationen i ert kursteam. Definiera mångfald i er grupp. 

Se över könstereotypiska sysslor, såsom vem som står i köket och vem 

som hugger veden. (5, 10) 

 Låna, hyr eller skapa eget programmaterial själva istället för att köpa 

nytt. Använd material såsom trä eller bambu istället för plast. Om ni 

måste köpa nytt, köp gärna ekologiskt och undvik billiga produkter från 

till exempel Kina, där arbetsförhållandena ofta är sämre. (12) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 (2) 
 

Social hållbarhet 

 Använd ett inkluderande språk i er information både före och under 

utbildningen, så alla förstår vad som ska hända. Tänk på att ledare som 

inte varit med så länge, kanske inte förstår vissa förkortningar eller 

referenser till exempel. (4) 

 Ha gärna med ett pass om hållbart engagemang, även om det kanske inte 

ingår i den ordinarie kurshandledningen. Stress och psykisk ohälsa är 

vanligt bland barn och unga idag. (3) 

 Ekologisk och hälsosam mat – bestäm 5 varor som ni alltid kommer att 

köpa ekologiskt. Laga minst en vegetarisk rätt under en kurshelg. Köp 

fisk som är msc-märkt. (2, 14-15). 

 

Ekologisk hållbarhet 

 Använd en kurslokal där ni vet att värmen och elen kommer från 

förnyelsebara källor. Uppmuntra deltagare att släcka lampor när de 

lämnar rummen och dra ut kablar när de inte används. (7) 

 Uppmuntra till samåkning eller kollektivtrafik när deltagarna tar sig till 

kurslokalen. Uppmuntra tåg istället för flyg, vid internationella resor. 

Om det inte går hela vägen, kanske en delsträcka är möjlig (11, 13) 

 Se till så ingen deltagare lämnar skräp efter sig i naturen. Anordna en 

skräponad samtidigt som en walk-and-talk om det finns mycket skräp i 

er omgivning. Se till så att ni tar hand om er återvinning på rätt sätt efter 

avslutad kurs (6).  

 

Detta är learning by doing. Genom att agera hållbart, gör ni det både roligt och lätttillgängligt. 

Deltagarna blir förhoppningsvis inspirerade och vill göra samma saker i sina 

kårer/föreningar. Då har ni bidragit stort till Scouternas hållbarhetsarbete! 

Glöm inte att använda globalamålen.se och Aktivitetsbanken om ni behöver inspiration! 

 

Lycka till! 

Mio, Anton & Cecilia 


