SLUTRAPPORT

Hej! Har resan gått bra?
Framme på Rinkabyfältet.
7 timmars resa...
Sätter upp tält nu.
Solen skiner!

Är du nyfiken,
hur har du det?
Superbra! Idag har vi haft Free
being me och badat. Hubbar nu
med våra grannar från Tyskland
och Örebro.
Hubbar?
Ja, vi hänger i vår hubbs café
och snart är det karaoke!

Nu har det gått flera
dagar utan ett ord.
Hur mår du?
Oroa dig inte mamma…
Precis hämtat mat, bestämt
att det blir tofugryta idag.
Sen lägerbål!
Låter gott! Bestämmer
ni maten själva?
Mm.

Hej mamma. Nu kan jag
göra dig stolt, duschat
idag trots 30 min kö.
Nu står jag i nästa kö, till
världens godaste glass!
Mycket kö alltså, är glassen så god?
Gjort något mer än köat idag?
Den är bäst! Vi har
gjort en hinderbana.

Så nu är det sista dagen.
Hur känns det? Jag längtar
efter dig!
Vill aldrig åka hem. Blir att
dygna. Nu dags för avslutning.

Hej. Antar att ni sitter på tåget
nu. Jag hämtar på stationen.

I mötena uppstod jamboreemagi

Att få göra Scouternas allra första nationella jamboree, Jamboree17, har varit en glädje och en ära!
Vi hade drömmar om vad och hur det skulle bli, vi planerade, funderade och fixade i flera år, men det
var under ett par veckor i augusti 2017 som Jamboree17 blev verklighet. Det var i mångfalden, energin
och de riktiga mötena mellan 10 000 deltagare, 910 funktionärer, 6 000 besökare – från hela landet och
hela världen, både scouter och andra – som jamboreemagin verkligen uppstod!
På Jamboree17 upplevdes scouting på riktigt, på både väl beprövade och helt nya sätt; vi skapade åldersanpassat program och åldersspecifika mötesplatser för alla deltagare, vi provade nya koncept i familjescouting och vi erbjöd smakprov från Ledarskapsöns mest grundläggande och allra vassaste utbildningar.
I mitten av jamboreeområdet fanns ett nav där alla kunde samlas och uppleva en uppsjö av aktiviteter,
workshops, en stor jamboreebutik, fikahäng, andliga rum, nya bekantskaper och köer till kiosken med
den godaste glassen.

”en plats där allt kändes nytt och spännande,
men samtidigt tryggt och välkomnande”
Med en stadig grund i Scouternas värderingar, gemensamma program och ledarskapsutbildningar, och
med ett modernt förhållningssätt till ungas världsbild ville vi skapa en plats dit unga kom för att mötas
och ta ett gemensamt kliv in i framtiden. Vi ville skapa en plats där allt kändes nytt och spännande,
man samtidigt tryggt och välkomnande. Detta lyckades vi tillsammans med!
Utvärderingarna visar att scouter, funktionärer, ledare och gäster är mycket nöjda med jamboreen. De
hade roligt och lärde sig nya saker, skaffade nya kompisar och upplevde äventyr av (nästan) alla de slag.
Detta vare sig om man varit på många läger tidigare eller om Jamboree17 var första kontakten med
Scouterna.
I den här rapporten sammanfattar vi hur vi arbetade och hur vi genomförde det uppdrag vi fått. Allt går
inte att fånga i några sidors text, men förhoppningsvis ger det en samlad bild som kan vara ett minne
och en redovisning för oss som var med, men även några ord på vägen och inspiration till alla ni som
ska göra Scouternas jamboreer eller andra stora arrangemang i framtiden.
Det har varit en lång resa som inte bara har testat vår uthållighet utan även vår förmåga till förändring.
Vi är stoltast över att ha skapat grupp och gemenskap; att våra funktionärer har vuxit, utvecklats och
haft roligt. Och att vi inte har gett upp när vi utmanats med allt möjligt och omöjligt. Det har gjort att
den här rapporten främst handlar om att förmedla vikten av att skapa tillit, öppenhet och flexibilitet,
samt framförallt att ha deltagaren i fokus.
Tack alla som varit med på resan, tillsammans har vi verkligen skapat jamboreemagi
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Sammanfattning

I augusti 2017 skapade vi historia, vi genomförde Jamboree17, den första av Scouternas återkommande
nationella jamboreer. Ett resultat av vad organisationens medlemmar beslutade på ett årsmöte flera år
bakåt i tiden.
Syftet med Jamboree17 var att skapa en jamboree för att stärka och utveckla scoutrörelsen i Sverige.
Jamboree17 pågick i åtta dygn, tolv dygn, fem veckor, fem månader eller tre år beroende på om du upplevde den som deltagare, funktionär, var med på för- och efterläger eller var med och planerade på olika
sätt. Totalt har mer än 1 miljon ideella timmar lagts ned.
Jamboree17 samlade över 10 000 personer på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Planeringsorganisationen har över tid omfattat 550 personer, på plats fanns drygt 900 funktionärer. Organisationen bakom
jamboreen har varit uppdelad i 11 funktioner, inklusive en stab och en jamboreeledning. Utöver jamboreens organisation har i princip samtliga Scouternas nationella grupper och kansli involverats under
arbetet. Tillsammans skapade alla vi Jamboree17. Som över 6 000 personer valde att besöka. En jamboree som genomsyrades av tre ledord: öppenhet, medskapande och stärkt självkänsla. Dessa har påverkat
både i planerings- och i genomförandefasen.
Att bemanna Jamboree17 har varit ett pågående arbete från första samtalet till tilltänkta jamboreechefer tills att den sista personen lämnade fältet. Jamboreen har prövat ett antal olika modeller för att öka
rekryteringsbasen, med personer som inte haft någon bakgrund i rörelsen förut, men också behövt
omvärdera utifrån hur mycket tid det tar att rekrytera en person jämfört med vad insatsen som behöver
göras tar. Det löpande riskanalysarbetet har i detta varit ett nödvändigt stöd för ledningen att prioritera
och identifiera frågor som inte får släppas. För att stödja de som tar på sig nya roller, kanske utanför sin
nuvarande trygghetszon, så har jamboreen fått stöd att sätta upp och erbjuda ett mentorskapsprogram.
Ett tjugotal kontakter kunde etableras utifrån en modell hämtad och inspirerad från Stiftelsen Ungt
Ledarskaps arbete.
Sett till den tidplan som jamboreeledningen arbetat utifrån har större leveranser skett i tid, samtidigt
har det under projekttiden blivit tydligt att en högre grad av detaljplanering för vissa moment eventuellt hade kunnat göra det lättare att styra fokus och minska kravet för de ideella. Ur ett ekonomiskt
perspektiv har planeringen gått från en initial omfattning kring 70 mkr till en faktisk omslutning om
ca 40 mkr, med tillägg av sponsring, rabatter och andra insatser från externa parter som värderas till ett
varuvärde om ca 9-10 mkr. Det är en av flera saker som gjorde att vi behövde prioritera och tänka om.
Jamboreen har inte nått upp till uppsatta deltagarantal, men upplevelse och kvalitetsmål har i hög grad
uppfyllts. När det gäller att vara stolt över Scouterna, att få en egen positiv utmaning och att skapa en
långsiktig hållbar organisationsstruktur har genomförda uppföljningar visat på ett högt resultat bland
deltagarna.
Några av de framgångsfaktorer som vi vill lyfta är hubbarna, att organisationen inte varit styrd utifrån
detaljerade mål utan utifrån syfte, prioriteringen att alla funktionärer ska uppleva sig som sedda och
hörda, att jamboreen prioriterat utifrån ett tydligt deltagarfokus, samt att vi hållit fast vid att det ska
vara möjligt att delta på olika sätt i jamboreeupplevelsen. Några utmaningar har däremot varit: svårigheterna med att nå ut och vara i tid med information, hållbarhet i praktiken, hantering av större händelser, den samlade bilden av vuxna på fältet, en deltagaravgift som skiljer sig från många andra scoutläger,
samt bristen på målgruppsanalys som bygger på mer än funktionärers egna erfarenheter.
Sammanfattningsvis så hoppas och ser vi att jamboreen skapat ett energitillskott och inspiration för
deltagande kårer och deltagare.
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1. Grunden för jamboreemagin
1.1.

De som åker på jamboree är med i Scouterna längre

Under verksamhetsperioden 2012-2013 att man skulle genomföra nationella jamboreer vart fjärde år,
med start 2017. Detta beslut kom strax efter ett crescendo av jamboreer som påbörjades med Scout
2001, via Jiingijamborii 2007 och som avslutades med Världsscoutjamboreen 2011. I glädjeruset över
ett fantastiskt världsevent fanns det tecken på att de scouter som åker på en jamboree stannar kvar längre i Scouterna. Samtidigt fanns det en stor önskan från landets kårer att få stöd till det lokala sammanhanget, och ett nationellt koncept för lokala läger togs fram genom Vilda 2014.
På Scouternas stämma 2014 fastställdes Scouternas strategi för de kommande 10 åren. En ambitiös
strategi med målsättningar att medlemmarna i Scouterna utvecklas till förebilder, att scouternas förväntningar överträffas i varje möte och att fler ska få uppleva scouting. Det tidigare beslutet om en nationell
jamboree 2017 kom nu väl till pass och Jamboree17 sågs som en viktig del i att förverkliga strategin.
Genom att testa och hitta på nya idéer skulle Jamboree17 bli en plattform för att nå ut brett inom hela
rörelsen med den nya strategin och samtidigt lägga grunden för kommande jamboreer,
Samtidigt som arbetet pågick med att ta fram den nya strategin, var det dags att börja planera Jamboree17. Antalet medlemmar i Scouterna hade börjat vända uppåt, och viljan att bli fler och öppna
upp verksamheten genomsyrade mycket av diskussionerna. Den dåvarande styrelsen beslutade att ge
i uppdrag till Scouternas generalsekreterare att tillsätta en jamboreeledning. Jamboreeledningen fick i
uppdrag att planera och genomföra en nationell jamboree med följande syfte och mål.
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1.2. Stärka och utveckla Scouterna
Syftet med Jamboree17 har varit att skapa en jamboree för att stärka och utveckla scoutrörelsen
i Sverige genom:
•

Att lägret bidrar till alla deltagande scouter och ledares personliga utveckling

•

Att lägret utgår från Scouternas program och använder Scouternas utbildningsramverk (Ledarskapsön) så att det skapar igenkänning och inspiration till den lokala verksamheten

•

Att lägret stärker scoutidentiteten och känslan av att tillhöra Scouterna hos deltagande scouter,
ledare och funktionärer

•

Att lägret leder till att nya medlemmar rekryteras till Scouterna; både till befintliga och nya scoutkårer

•

Att lägret visar en inkluderande scouting där alla känner sig välkomna

•

Att lägret genom deltagande av scouter från hela världen får en internationell prägel

•

Att lägret stärker samhällets bild av vad scouting är och bidrar med idag
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Målen med Jamboree17 har varit att:
17 000 av medlemmarna i Scouterna har deltagit och fått en upplevelse av den
nationella jamboreen på lägerplatsen. Ytterligare 10 000 får en jamboreeupplevelse
på annat sätt.
•

Att 90 % av deltagarna håller med om att lägret gett en positiv utmaning och
varit utvecklande för dem personligen.

•

Att 95 % av deltagarna efter lägret är stolta över att vara scouter och känner
sig som en del av Scouterna.

•

5 000 personer som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare deltar i
lägret på lägerplatsen.

•

50 % av deltagarna som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare tycker
att Scouterna är en organisation vars verksamhet de vill fortsätta att vara med
i.

•

Att bidra till att varumärket Scouterna bibehåller sin nivå på kännedom,
99,5% som framkom i september 2013. Att varumärket associeras till orden
gemenskap, spänning och utveckling samt att varumärkeslöftet ”Äventyr och
kompisar” stärks.

•

Att skapa en hållbar organisationsstruktur för Scouternas nationella läger.
(Effektivt, Meningsfullt, Ekonomiskt…)

Dessutom skulle det göras med följande ingångsvärden:
•

Scouternas program och utbildningsramverk skulle användas för aktiviteter på
jamboreen.

•

Primära målgrupper var;
•

Upptäckarscouter till roverscouter, där upplevelsen för dem över 18 år
byggde på ett funktionärskap på jamboreen.

•

Scoutledare

•

Potentiella nya medlemmar

•

Ledarskapet skulle bygga på delat ledarskap och alla tillsättningar godkännas
enligt farfarsmetoden.

•

För att bygga en hållbar organisationsstruktur skulle jamboreens organisation
integreras i Scouternas ordinarie.
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1.3. Jamboreeidén: bästa versionen av oss själva

Jamboree17 är platsen där vi ges möjligheten att vara den bästa versionen av oss själva. För när vi kliver in
på jamboreen lämnar vi våra rädslor, begränsningar och fördomar utanför. Tillsammans skapar vi ett sammanhang där massor av unga människor möts för att utbyta tankar, lösa utmaningar och ge varandra styrka,
så att vi tar med oss vetskapen om att en bättre värld är möjlig. Med bättre självkänsla, en ny öppenhet och
större möjlighet att förbättra världen omkring oss, även långt efter att vi kommit hem.

För att uppnå våra mål och vår idé genomsyrades Jamboree17 av tre ledord: öppenhet, medskapande
och stärkt självkänsla. Ledorden utarbetades av jamboreeledningen våren 2015 utifrån Scouternas strategi 2015–2025, kommunikationsplan och en enklare målgruppsanalys. Ambitionen var att ledorden
skulle genomsyra hela processen, från de första stegen av planeringen, på plats under jamboreen och vid
utvärderingen.
Bakgrunden till idén och ledorden kommer från Scouternas vision: unga som förbättrar världen. Scouterna, och då även jamboreen, handlar om att ge barn och unga möjlighet att utvecklas till sin fulla
potential. Jamboree17 syftade också till att stärka och utveckla scoutrörelsen i Sverige genom att jobba
för att stärka scoutidentiteten och känslan av att tillhöra Scouterna hos deltagarna. Vid utarbetandet av
Scouternas vision togs också i åtanke att den psykiska ohälsan bland unga ökar, att samhället fylls på
med nya medborgare med olika erfarenheter och bakgrunder. Att jamboreens tre ledord skulle hänga
ihop och ha ett samband med det kändes viktigt och självklart. Tanken att skapa något nytt tillsammans
med alla deltagare, där alla skulle känna sig sedda/respekterade och att alla deltagare fick bidra med sin
del var också en viktig tanke.
Det var det som låg till grund för Jamboree17. Men hur blev det då?

2. Från idé till verklighet - så här blev det
2.1. Jamboree17 på 124 ord

Jamboree17 gick av stapeln under 8 dagar på Rinkabyfältet utanför Kristianstad. Vi bodde i hoods och
umgicks i hubbar. Varje åldersgrupp hade en egen hubb, en plats där det fanns små och stora utmaningar, caféer och kiosker. I mitten av jamboreen fanns ett nav. Där pågick massor av gemensamma aktiviteter; caféer, post, sjukvård och jamboreebutiken. På dagarna var deltagarna med om stora eller små
utmaningar. En utmaning var ett paketerat program som förutom själva aktiviteten innehöll hur det är
kopplat till scoutmetoden, målspåren och hur deltagaren kan arbeta vidare med utmaningen senare. De
dagar som patrullen inte hade en stor utmaning kunde de åka och bada, hänga i hubben eller besöka
resten av lägret. Det var även större händelser: invigning, avslutning och lägerbål tre kvällar.

2.2. Jamboreen i siffror

Jamboree17 pågick i åtta dygn, tolv dygn, fem veckor, fem månader eller tre år – beroende på om du var
deltagare, funktionär, var med på för- och efterläger eller var med och planerade på olika sätt. Totalt har
mer än 1 miljon ideella timmar lagts ned.
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Jamboreen samlade 10 000 deltagare och minst 75 % av dem hade aldrig varit på en jamboree tidigare. De deltagare som reste längst kom från Hong Kong och de som hade närmast kom från Fjälkinge,
mindre än en mil bort. Flest deltagare kom från Skåne och Göteborgs scoutdistrikt. Vi kom från olika
ställen och på olika sätt till Rinkabyfältet; några gick, andra åkte tåg eller vissa flög.
Förutom de 10 000 deltagarna kom 6 000 personer och besökte jamboreen.
Och ingenting av detta hade varit möjligt om inte vi hade haft funktionärer som planerat samt ledare
och funktionärer på plats under jamboreen. Planeringsorganisationen har bestått av 550 personer, på
plats fanns under genomförandet drygt 900 funktionärer och av dem hade 36 % även deltagit i planeringen.
Fördelning av deltagare:

96 % 800 st
17 % 35 % 24 %
helvecka

1%

yngre än 10 år

deltog i upptäckarprogrammet

83 %

av scoutkårerna
anmälde sig i omgång 1

dagsdeltagare

deltog i äventyrarprogrammet

6%

internationella deltagare
(516 st från 14 länder)
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deltog i utmanarprogrammet

23 st

nationaliteter på fältet
(inklusive funktionärer)

2.3. Allt är program

På Jamboree17 utgick vi från ståndpunkten ”allt är program”, inte bara de klassiska aktivitetspassen.
Jamboreen byggdes fysiskt och bokstavligt upp utifrån detta.
En vanlig dag på Jamboree17 kunde vara så här:
Efter att ha kommit upp ur sovsäcken klockan 7 gick några och hämtade mat medan andra förberedde
i köket, och ett par dröjde sig kvar i tältet. Vid klockan 8:45 var det morgonandakt för de som ville och
sen började aktiviteter vid 9-tiden. Det var stora och små utmaningar, samtidigt var caféer och shopen
öppen. Självklart även sjukhuset, informationstältet och annat viktigt. Vid lunch tog vi en paus för att
sedan fortsätta med aktiviteterna igen. Ville man bada en dag var stranden öppen från klockan 13. Efter
att ha hämtat och lagat middagen hittade vi på något i hubben med alla andra, allt från spontanhäng
till karaoke. Vid klockan 22:30 skulle det var tyst på området, men vissa hubbar, för de äldre var öppna
längre.
Det som skiljde sig lite mellan dagarna var:
•

Första och sista lördagen då det var inryckning och utryckning. På onsdagen var det även inryckning
för de som vill vara med på en kortvecka.

•

På söndagen var det invigning på eftermiddagen och på fredagskvällen var det avslutning.

•

Måndag, tisdag och onsdag var det lägerbål som man besökte med sin scoutkår när och om man ville

•

På torsdagen var det kvällsgudstjänst och på fredagen fredagsbön.

2.4. Hur var deltagarnas upplevelse?

För att få veta hur Jamboree17 upplevdes har enkäter genomförts av en extern utvärderingsgrupp
med deltagare, besökare samt med funktionärer och kårer. Samtliga enkäter ger en positiv bild av
jamboreen och den absoluta merparten är nöjda med sin upplevelse och kände sig trygga. Här kommer
deras sammanfattning:
Foto: Nathalie Malic
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2.4.1. Deltagarna: 9 av 10 var nöjda med Jamboree17
Varje dag ställdes frågan ”Hur har du upplevt Jamboree17 hittills?” i intervjuer på plats och på jamboree-appen. Under hela veckan låg resultatet stabilt mellan 4,1 – 4,3 av 5. Med det som grund fick vi en
indikation på att jamboreen var riktigt lyckad i stort. Detta förstärktes av resultatet i den digitala deltagarenkäten som skickades ut i slutet av jamboreen, där 9 av 10 deltagare svarade att de var nöjda eller
mycket nöjda med sin jamboreeupplevelse. Dessutom svarar 7 av 10 att Jamboree17 har överträffat deras förväntningar, vilket är bra eftersom många deltagare hade höga förväntningar som då har uppfyllts
och överträffats. Vi kan även se att jamboreen har överträffat de yngre åldersgruppernas förväntningar i
högre utsträckning än för de äldre deltagargrupperna.
Att deltagarna är nöjda är det bästa betyget vi kan få. Men vi har även andra delar som är viktiga för oss,
till exempel om man utvecklats, känt sig sedd och trygg samt om jamboreen har stärkt Scouterna som
rörelse.

Figur 1: Ordmoln över svaren på frågan “Vad har varit det bästa med Jamboree17?”

Utifrån dessa olika infallsvinklar sattes mål upp innan jamboreen. Vi hade som mål att 90 % av deltagarna skulle hålla med om att jamboreen hade gett en positiv utmaning och varit utvecklade för dem
personligen, i enkäten svarar 59 % att den hade gett det. Funktionärerna tyckte att jamboreen hade
varit en större utmaning och mer utvecklande än genomsnittet och utmanarna har svarat lägre än genomsnittet på samma fråga. Det är lägre än målet men dock en övervägande del som både var nöjda och
som hade utvecklats.
Deltagarna svarade att de trivdes, kände sig välkomna och kunde vara sig själva på jamboreen (4,5 av 5).
Dessutom svarar 94 % att de hade känt sig trygga på jamboreen. Detta är självklart en viktig del för oss
och särskilt på Jamboree17 där vi satsade hårt på att inte bara ha kul på plats utan även stärka självkänslan, något som de tar med sig efter jamboreen också.
Jamboree17 har i stor utsträckning inspirerat deltagarna att fortsätta i Scouterna. 92 % svarar att
Scouterna är en organisation de vill vara med i och 87 % att de är stolta över att vara scouter. Detta
kan kopplas till Jamboree17s mål att 95 % av deltagarna efter lägret är stolta över att vara scouter och
känner sig som en del av Scouterna. Dessutom gläds vi åt att hela 89 % svarar att Scouterna är öppna
för alla.
Scouternas vision är unga som förbättrar världen och 68 % av deltagarna svarar att de kan ta ansvar och
påverka samhällets utveckling. Tillsammans var vi med och gjorde en rolig och utvecklande upplevelse
för deltagarna, men vi är även med och förbättrar världen.
13

Upplevelsen av programmet var positiv och att det hade varit roligt, passade deltagarna och upplevdes
nytt och inspirerande. Utmanarna har svarat lägre på dessa frågor än upptäckarna och äventyrarna, vilket även ses i kommentarerna där utmanarna efterfrågade mer organiserat program. För alla åldersgrupper gavs extra höga poäng till de åldersindelade hubbarna och avslutningskvällen. Hälften av de som
svarade anser att de har kunnat påverka sin jamboreeupplevelse.
Deltagarna ger även höga betyg för maten, caféerna och appen. Och trots kommentarer om bristen på
varmt vatten och ostädade toaletter fick toaletterna och duscharna höga betyg.
2.4.2. Kårerna: ha nationella jamboreer regelbundet
Några veckor efter jamboreen skickades en digital enkät ut till alla kårer som varit med. Knappt 150
kårer, vilket är 40 % av de som deltagit, svarade på enkäten. Sammanfattningsvis är kårerna mycket
nöjda med sin jamboreeupplevelse och tycker att Scouterna ska fortsätta att arrangera nationella jamboreer regelbundet. 71 % av kårerna svarar att Jamboree17 har överträffat deras förväntningar. Trots att 89
% av kårerna tycker att avgiften var för hög så svarade 92 % att de var nöjda eller mycket nöjda med sin
upplevelse!
Viktigaste kanaler för information till kårerna inför jamboreen var digitala nyhetsbrev, webbplatserna
jamboree17.se och scouterna.se samt Scouternas sociala medier. 80 % av kårerna anser att de fick information i tillräckligt god tid men att informationen ofta upprepades i jamboreebreven och att information kommunicerades spridd i olika kanaler. Upplevelsen av informationen under jamboreen är lite
lägre värderad (3,7 - 4,1 på en 5-gradig skala) men kårerna ansåg att byledarsamlingarna hade relevant
innehåll.
Kårerna ger höga betyg för hantering av ankomst och avresa samt samarbetet med kårer de delade boyta
med (4,5 – 4,6). Kårerna ger även höga betyg till intryck, utbud och hanteringen av matutlämning, specialkost, caféer och jamboreeshop (4,2 – 4,4). Mest imponerande siffra är att 97 % av alla kårer kände
sig trygga på jamboreen! Det är något att vara stolta över och sprida till omvärlden.

“97% av alla kårer kände sig trygga på
jamboreen”
Kårernas övergripande upplevelse av programmet är positiv (3,9 – 4,6) och ledarna upplever att de till
viss del fått med sig nya insikter, idéer till sin avdelningsverksamhet och en större förståelse för Scouternas program (3,2 – 3,6). Hubbarna får generellt högre betyg av kårerna än de stora utmaningarna (4,0
– 4,4) och utbildningar och workshops får bra betyg. Utmanarnas hubb och stora utmaningar får lägre
betyg än genomsnittet vilket motsvarar resultatet i deltagarenkäterna. De stora aktiviteterna får ett okej
betyg där avslutningen är mest uppskattad (4,4). Ledorden har genomsyrat jamboreen enligt kårerna
och stärkt självkänsla starkast av de tre.
43 % av kårerna var positiva till upplägget med ledarfunktionärer och av de som bidragit med ledare har
56 % en positiv upplevelse av uppdrag och mottagande.
Funktionärerna: 80 % kommer sannolikt att vara funktionär igen
Funktionärernas upplevelse av Jamboree17 är relativt homogen och till stor del positiv. De ger i genomsnitt 8 av 10 i samlat omdöme av sin upplevelse på Jamboree17. Det är också 80 % som svarat att de
sannolikt kommer att vilja vara funktionär på en kommande jamboree. Dessutom svarar de att det är
stor eller mycket stor sannolikhet att de kommer att rekommendera en vän att vara funktionär på en
kommande jamboree.
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Foto: Patrik Hedljung

90 % svarade att de fick det uppdrag de önskade. Könsfördelningen var 49 % kvinnor och 50 % män
samt 1 % annan identitet, och åldersfördelningen ligger relativt jämnt spritt med lägst antal inom
åldrarna 26–45 år. Att det är lägst antal funktionärer i detta åldersintervall är förväntat då det är där vi
hittar de scoutaktiva föräldrarna som antingen är ledare eller saknar tidsmässig möjlighet att vara med
på lägret. Vissa delar av den totala funktionärsgruppen har lagt mer tid eller mycket mer tid än förväntat
och det har också de som arbetat under byggfasen respektive avvecklingsfasen fått göra. Det är också här
som den enda tydliga skillnaden i gruppen funktionärer framträder: under uppbyggnads- och avvecklingsfasen är det en klart högre andel män och likaså fler ur åldrarna 18–25 år samt +46 år.
Funktionärerna upplevde uppdragen som roliga, att de utvecklades och upplevde också att de har i stor
utsträckning kunde påverka sin grupps verksamhet samt att de hade rätt förutsättningar för att genomföra uppdraget. Inte fullt lika höga betyg får tydligheten kring funktionärsuppdragen. Här ligger nivån
på från ’varken eller’ upp till ’instämmer delvis’ för det egna uppdraget. Det här går också att koppla till
att 36 % svarat att det som skulle underlätta deras ideella engagemang är tydligare ledning och instruktioner. Med andra ord är det fortfarande höga värden som pekar på en överlag fungerande ledning av
funktionärsorganisationen men som också pekar på förbättringspotential i kommunikationen av uppdrag, organisation och beslutsväg. En mycket hög andel av funktionärerna upplevde att de fick det stöd
de behöver i sitt uppdrag. Funktionärerna upplevde även att de fick mycket uppskattning och bekräftelse från närmaste ledare samt väldigt glädjande också från deltagande ledare och scouter.

”mycket uppskattning och bekräftelse från
närmaste ledare”
En väldigt hög andel anger att de hade velat få information om möjligheten att vara funktionär på Jamboree17 via Scouternas sociala medier respektive via e-post från Scouterna. Det är en klar skillnad mot
vad som fick funktionärerna att ta uppdrag för Jamboree17: 39 % tillfrågades och svarade ja, 29 % har
tidigare varit funktionär på en jamboree och ville vara det igen samt 9 % har tidigare varit deltagare på
en jamboree och ville nu åka som funktionär. Med andra ord är det erfarenhet och nätverk som stått för
¾ av rekryteringen av funktionärer till Jamboree17.
15

2.4.3. Besökarna: bra bemötande och god mat, men långa köer…
Majoriteten av dagsbesökarna besökte jamboreen för att hälsa på någon de kände. Dagsbesökarna har
gett Jamboree17 väldigt höga betyg genomgående och helhetsintrycket fick 4,5 i genomsnitt. Stämningen och bemötandet från funktionärerna sticker ut som positiva upplevelser. Högt genomsnitt fick även
mat och caféer, även om kommentarer och kontrollgranskning lyfter fram långa köer. 76 % av besökarna anser att jamboreen har överträffat deras förväntningar och flera som svarat nej på frågan poängterar
att de hade höga förväntningar som har mötts. Flera kommenterade dessutom att jamboreen varit bra
organiserad. Nästan hälften svarade att besöket på Jamboree17 har påverkat deras bild av Scouterna
positivt eller mycket positivt.

3. Varför blev det som det blev?
3.1. Den röda tråden

Ledorden genomsyrade allt vi gjorde i alla funktioner. Reaktionerna kring Jamboree17s ledord har varit
mycket positiva. Öppenhet, medskapande och framför allt stärkt självkänsla är ord som burits fram av
deltagare på jamboreen som visat stort intresse och också uppmärksammats i exempelvis extern media.
Upplevelsen är att det funnits ett behov att lyfta dessa frågor hos både unga och vuxna och att det också
omgärdats av en stolthet i att vi vågar lyfta ämnen som stärkt självkänsla.
Under arbetet med jamboreen har det upplevts utmanade att skapa ett temabaserat program. Orden
upplevdes till viss del som abstrakta. Detta är dock inget som deltagarna gett uttryck för under eller efter jamboreen, utan responsen kring programmet och dess koppling till de tre ledorden har varit mycket
positiv. Ledorden har även genomsyrat allt annat på jamboreen, alltifrån utformningen av platsen med
hubbar, medskapande i kommunikationen på plats genom sociala medier och appen, flexibilitet i deltagandet och trygghet som stärkt självkänslan.

Foto: Magnus Fröderberg
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3.2. Beslut nära verksamheten och av farfar och farmor

Jamboree17 har varit organiserad och styrd enligt två olika modeller. En för planerings- och utvärderingsfaserna under 2014 till 2018 och en för genomförandefasen under sommaren 2017.
3.2.1. Planering och utvärdering
Under 2014 tillsattes två ideella jamboreechefer. De rekryterade en ledningsgrupp, jamboreeledningen,
om fem personer. Jamboreeledningen hade ett gemensamt, strategiskt ansvar för hela projektet. Under
våren 2015 anställdes en projektledare och tillika tredje jamboreechef. Under våren 2016 utökades jamboreeledningen med en till person. Som stöd till jamboreeledningen tillsattes en stab.
Arbetet med jamboreen har delats upp i delprojekt, funktioner. Funktionerna kunde i sin tur delas in
i avdelningar och grupper, enligt bilden nedan. På så sätt kunde varje funktion anpassas i storlek och
struktur utifrån det som var bäst för den. Varje funktion och avdelning leddes av två ansvariga som hade
ett delat övergripande ansvar inom funktionen/avdelningen. Funktionernas uppdrag utgick ifrån syften
som var formulerade utifrån jamboreens syfte och idé samt med ett deltagarfokus.
Det har dessutom funnits fyra tvärfunktionella nätverk. Nätverken hade varsitt specialområde: HR,
kommunikation, ekonomi och plats. Alla funktioner skulle ha en som arbetade med respektive specialområde och de var de som tillsammans bildade de olika nätverken. Nätverken, utom plats, leddes av
staben.

deltagarservice
försäljning
logistik
mat

...
...

...
...

platsplanering

Stabsfunktion
Jamboreeledning

...

program upptäckare

...

program äventyrare

...

program utrovux

...

program gemensamma aktiviteter

...

trygghet
varumärke och kommunikation

grupp 1
avdelning 1
grupp 2
grupp 1
avdelning 2
grupp 2
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...

Jamboreen skulle inte vara ett parallellt spår i Scouternas verksamhet utan en del i helheten. För att
säkerställa långsiktighet och hållbarhet samt samordning med Scouternas nationella verksamhet (kansli
samt arbetsgrupper) skapades samverkansgrupper. Denna modell hade inte prövats tidigare, och den
största utmaningen visade sig ligga i timing; parterna hade sällan tid, resurs eller intresse samtidigt.
Principen för beslut i jamboreeorganisationen följde denna struktur:
•

Beslut fattas i första hand närmast verksamheten.

•

Beslut fattas i samråd av de som berörs.

•

Frågor flyttas upp en nivå om konsensus inte kan nås.

•

Farfars-principen gäller för tillsättning och avsättning inför och under genomförandefasen.

•

Ärenden och frågor tas till närmsta ansvarig, till exempel:
• Avdelningsansvarig -> Funktionsansvarig -> Jamboreeledning

•

Delegering och utlämning av uppgifter sker på motsvarande vis, till exempel:
• Jamboreeledning -> Funktionsansvarig -> Avdelningsansvarig

Jamboreen har erbjudit medlemmar och samverkansorganisationer att medverka i planeringen och
genomförandet. Detta har gjorts genom personliga kanaler, Scouternas kanaler samt i viss utsträckning
samverkansorganisationers kanaler. Dessutom förde jamboreen dialog med respektive samverkansorganisation kring behov och önskemål.
Foto: Anders Frick

18

3.2.2. Genomförande
Från och med den sista stora planeringshelgen Kristi Himmelfärdshelgen 2017 gick jamboreen in i genomförandefas, vilken pågick till sista augusti. I största möjliga mån skulle principer för beslutsfattande
under genomförandefasen vara desamma som under planeringsfasen.
Men en skillnad var att Jamboree17 leddes av jamboreerådet i genomförandefasen. Jamboreerådet bestod av jamboreeledning, stabschef och funktionsansvariga. Jamboreeråd hölls en gång i månaden med
start 28/5 fram till 16/8. Under jamboreen hölls det varje eftermiddag ett jamboreeråd för att sprida information om vad som händer på Jamboree17, i Scouterna och i omvärlden samt att lösa problem som
uppkommit och ta beslut. Beslut togs genom beslutspunkter som hanteras parallellt av intressenterna i
frågan. Få beslutspunkter lyftes till jamboreerådet då alla funktioner skulle ha minst en funktionsansvarig på jamboreekontoret mellan klockan 9 och 11 varje dag, många frågor både mellan funktioner och
mellan jamboreeledning och funktioner löstes under denna tid.
Jamboreeledningen var uppdelade i rullande treskift: aktivt, jour, vilande. Det strategiska och operativa
ansvaret för genomförandet låg hos det aktiva skiftet. Ett skift bestod av en jamboreechef och två biträdande jamboreechefer, dessa var personer från Scouternas ledningsgrupp samt jamboreeledningen under
planeringsfasen. På så sätt kom det in olika perspektiv i ledningen och vi säkerställde en långsiktighet
i arbetet. Till varje skift fanns en koordinator som hade ett externt och omvärldsbevakande perspektiv
och som inte hade beslutanderätt i skiftet.
För stöttning fanns en stab som bestod av kompetenserna HR, internkommunikation, administration,
ekonomi samt ett resursteam. I staben ingick personer från den planerande jamboreeledningen, för att
brygga över från planering till genomförande. Resursteamet var en grupp som gick in och löste problem
som uppkom under jamboreen.

3.3. Externa deltagare – utmaning med positiva konsekvenser

Vår målsättning att få med 5000 deltagare som inte var medlemmar i Scouterna har väckt ett stort engagemang, till största delen positivt. Trots det har utmaningen, när den skulle förverkligas, känts stor och
svår. Det har varit svårt att hitta ideella krafter för detta och i november 2016 var utmaningen fortfarande obemannad.
Trots den svåra utmaningen har det lett till mycket gott och öppnat upp oss. Vi har till exempel fått ett
fördjupat samarbete med företag och offentlig sektor i regionen. Tillsammans med främst Kristianstad
kommun har vi erbjudit en unik upplevelse samt hittat en väg framåt för en aktivare fritid för barn och
unga som inte har några aktiviteter sedan tidigare.
Inför jamboreen uppmuntrades kårer att ta med deltagare som inte fanns i ordinarie verksamhet, detta är
en ny möjlighet som nu väckts i rörelsen. Det fanns deltagarstipendium som kunde sökas direkt av kåren,
workshops hölls på Demokratijamboreen 2016 och inbjudningspaket togs fram, men mer stöd behövs. Det
största upplevda hindret hos kårerna var att upplägget kräver fler ledare, något som ofta är en bristvara.
Genom att rikta oss till en bredare målgrupp än bara våra egna medlemmar har det varit lättare att få
kontakt och respons från aktörer i det geografiska närområdet till jamboreen. Men det var svårare att nå
ideell sektor, både på riksnivå och regionalt. Vi har även haft svårare att få stöd ifrån fonder och stiftelser
som Scouterna traditionellt sett har stöttats av. Däremot har vi sannolikt fått en större mediatäckning
genom den bredare målgruppen.

3.4. Breddad rekrytering av funktionärer berikar men tar tid

För att åstadkomma en öppnare och bredare rekrytering av funktionärer, gjordes annonser för alla lediga
uppdrag där alla hade möjlighet att söka. Till ansökan efterfrågades även två stycken referenser. Längden
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och storleken på uppdragen bestämdes av den som var ansvarig för uppgiften, i praktiken funktionseller avdelningsansvariga. Ansvaret för rekryteringen var den ansvariga som var närmast verksamheten
men genomfördes enligt farfarsprincipen, det vill säga att slutgiltiga beslut fattas två ansvarignivåer upp
i organisationen. Nästan alla uppdrag sträckte sig över planeringsfasen, genomförandet och avslutades
inte förrän efter utvärdering.
Processen har varit ambitiös i syfte att vara transparent samt att rekrytera, engagera och bibehålla både
inom och utanför rörelsen. Tanken var att öppna upp erbjudandet och bredda rekryteringen men det
har tagit stor ideell kraft, engagemang och varit tidskrävande. Stora insatser från ledning har krävts för
att fortsätta rekrytera hela vägen och det har bitvis varit svårt att ha en överblick och att se om resurser
behövde flyttas runt. En mer flexibel process hade varit bra. Vi ser att de flesta som engagerade sig i
jamboreen gjorde detta för att de fick en direkt fråga. Annonserna hade ett lågt rekryteringvärde, men
sannolikt ett kommunikativt värde. Vi har rekryterat såväl externa personer som unga som tagit sig an
sitt första större nationella uppdrag. För att ta det till nästa nivå behöver man fundera vidare på möjligheten och förutsättningarna att ta sig an stora uppdrag utifrån ett externt perspektiv.
Inför Jamboree17 togs beslutet att ha ledarfunktionärer. Med det menas att alla kårer som hade med sig
fler än 2 ledare på 10 scouter även fick arbetspass under jamboreen. På så sätt kunde jamboreen få en
bra fördelning av olika uppgifter och på bästa sätt bidra till att skapa en bra upplevelse för deltagarna.
Under genomförandet fanns 910 funktionärer på plats. Grafen nedan visar när de anmälde sig, och vi
kan tydligt se att de flesta anmälde sig i maj. Så har det även varit vid tidigare stora arrangemang, man
bestämmer sig sent. Detta är något som kan vara bra att ha i åtanke när man planerar för resurser och
att man inte oroar sig och fokuserar på detta för långt innan utan lägger kraften vid rätt tidpunkt. Att
tillfällen blev just januari, mars och maj för Jamboree17 var för att:
•

Första anmälan för kårerna stängde sista januari.

•

Andra anmälan för kårerna stängde första april.

•

Planeringsfunktionärerna uppmanades att anmäla sig i början av maj.
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3.5. Tryggare och bättre jamboree genom att tänka till innan

Riskanalyser genomfördes i alla led i jamboreeorganisationen. De var en del av skapandet av projektplanen. Riskanalys gjordes först på planeringsfasen med fokus på projektrisker och sedan på genomförandefasen med fokus på aktiviteter. Riskanalysens fokus var att identifiera risker och de åtgärder som
minimerade risken. Inför riskanalys så gick jamboreeledningen igenom syfte och metodik med funktionsansvariga. Riskanalysen lyftes i jamboreeledningen vid ett par tillfällen under planeringsfasen för
uppdatering, samt inför genomförandefasen. Däremot plockades inte åtgärderna tydligt över till ärendehanteringen för arbete och uppföljning.
Planen för att hantera kriser på Jamboree17 tog sin utgångspunkt i en beredskapsplan. Den togs fram
av jamboreeledningen med stöd av resurser utanför jamboreeorganisationen. Som utgångspunkt användes beredskapsplanen från Världsscoutjamboreen 2011. Den översattes till svenska och samkördes med
Scouternas ordinarie krisplan. Planen utvecklades efter samtal med Räddningstjänsten, universitet och
högskolor utifrån deras forskning samt Scouternas kommunikationsavdelning och generalsekreterare.
Som förberedelse inför jamboreen genomfördes en större beredskapsövning med jamboreeledningen,
funktionerna Trygghet och Varumärke och kommunikation, samt Scouternas generalsekreterare. Utifrån
krisövningen reviderades vissa delar av krisplanen.
Under genomförandet av Jamboree17 gick organisationen aldrig upp i kris. Det inträffade en krisartad
situation med ett elbortfall under ca 1,5 timme. Inget beslut fattades om att gå upp i kris, men ledningsarbetet pågick som om det var en kris. Där gav tidigare övning och befintlig krisplan en tydlig
vägledning åt de ansvariga.

Foto: Nathalie Malic
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Foto: Patrik Hedljung

3.6. Stöd och lärande på vägen

Tanken på den långsiktiga hållbara organisationen har genomsyrat arbetssättet på många ställen i organisationen, inte minst i slutfasen. Både dokumentation och rapportering har gjorts utifrån frågan ”Vad
önskade jag att jag hade haft när jag påbörjade mitt uppdrag?”
Tidigt i planeringen av jamboreen såg vi behovet av att stärka de som tagit sig an ledande roller i planeringen. Utifrån perspektivet hållbar organisation, som jamboreen fått i uppdrag att arbeta efter, genomfördes en förstudie runt mentorskap. Flera individer som tidigare lett en ideell planeringsorganisation
intervjuades. Utifrån förstudien togs ett mentorskapsprogram fram och koordinatorer utsågs. Mycket
av innehållet i mentorskapsprogrammet bygger på mentorprogrammet inom utbildningen Värdebaserat
Ledarskap som Scouternas folkhögskola har. En del jamboreespecifika delar lades in i programmet.
Rekrytering av adepter och mentorer påbörjades och dessa matchades med varandra utifrån den process
programmet tagit fram. Fokus i matchningen var geografisk närhet för att underlätta att mentorskapet
höll över hela planerings- och genomförandefasen. Rekryteringen hade ett 50 % utfall när det gäller
mentorer. Det fanns en överrepresentation av mentorer på östra sidan av Sverige och en överrepresentation av adepter på den södra och västra sidan av Sverige. I de mellanutvärderingar som har gjorts har
programmet varit lyckat och upplevts som ett stöd i arbetet. Ett tjugotal mentorsprogram genomfördes,
och cirka 5 avslutade under tiden på grund av att adepten avslutade sitt uppdrag.
Utvärdering av Jamboree17 har skett löpande under hela projektet, en utvärderingsgrupp knuten till
staben har funnits i varierande storlek. En separat utvärdering av planeringsfasen gjordes i maj 2017.
Flera saker som diskuterades innan genomförandet var också det som diskuterades efter. Punkterna
som nämns är genomgående från alla funktioner. Under genomförandet knöts personal från Scouternas
ledningsgrupp samt en av Scouternas verksamhetsrevisorer till utvärderingsgruppen. Detta har starkt
bidragit till att utvärderingsarbetet har pågått under hösten och vintern samt att resultaten har använts
både inom jamboreeorganisationen och i ordinarie verksamhet.
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3.7. Funktionernas uppdrag

Funktionerna fick sina uppdrag genom ett syfte. De olika funktionerna skapades för planeringsfasen,
men behölls även under genomförandet. I bilaga 6 finns övergripande lärdomar sammanfattade från
varje funktion.
Här följer en kort beskrivning av funktionernas uppdrag:
PROGRAM OCH UTBILDNING
Skapa upplevelser och förutsättningar för det lärande som deltagarna får med sig hem genom aktiviteter,
mötesplatser och gemensamma samlingar.
Program och utbildningsfunktionerna var indelade i fyra stycken funktioner enligt: Upptäckare, Äventyrare, Vuxna och Utmanare samt Gemensamma aktiviteter.
MAT
Skapa förutsättningar för att deltagare och funktionärer får den mat som behövs för en aktiv jamboreeupplevelse, och i enlighet med jamboreeidén får möjlighet att utmanas, upplevas och upptäcka i
samband med måltiderna.
LOGISTIK
Tillgodose flödet av de människor och det materiel som krävs för att Jamboreen ska fungera, både direkt
genom utförande och indirekt genom att skapa förutsättningar för andra funktioner.
TRYGGHET
Skapa en trygg och inkluderande jamboreeupplevelse för samtliga funktionärer, deltagare och besökare.
PLATSPLANERING
Skapa förutsättningar för en fungerande planering av Jamboreens fysiska plats, både vad gäller under
och på marken på Jamboreeplatsen.
VARUMÄRKE & KOMMUNIKATION
Förmedla känslorna, budskapen och information om jamboreen till omvärlden utanför Jamboreens
planeringsorganisation inför, under och efter jamboreen.
DELTAGARSERVICE
Attrahera och se till att jamboreens blandning av deltagare uppfyller jamboreeidéen och målen, samt att
varje deltagare har en tydlig motpart i jamboreeorganisationen för dialog och frågor samt att det finns
uppföljning efteråt.
FÖRSÄLJNING
Sköter att Jamboreen får intäkter genom försäljning av produkter, sponsring och deltagaravgifter.
Sponsring flyttades från försäljningsfunktionen till staben och sedan vidare till kansliet. Varje funktion
arbetade med sponsring i form av att sänka kostnader utifrån sina uppdrag.
STAB
Stabens uppdrag är att stötta ledningsgruppen med underlag och styrning samt att stå för kontinuitet
mellan jamboreecyklerna och överföra kunskap/rutiner till nästa jamboree 2021.

3.8. Från A till Ö

Det hela började när uppdraget för Jamboree17 formulerades under 2014. Efter det följde ett arbete
med att rekrytera jamboreeledning under 2015 och funktionsledningar under 2016. Efter det drog
planeringen igång för fullt och under 2016 och 2017 genomförde vi stormöten med alla funktioner.
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Genomförandefasen startade i slutet av maj 2017 och höll på till Rinkabyfältet var tomt i slutet av
augusti. Då gick utvärderingsfasen igång och sista utvärderingshelgen hölls med jamboreeledning och
funktions- och stabsansvariga i slutet av november 2017.
Planering och genomförandet av Jamboree17 har bestått av tusentals processer parallellt. Några saker
som vi har sett bör starta tidigare, än vad det gjorde denna gång, är: funktionerna Deltagarservice och
Varumärke & Kommunikation och då framförallt med idéplattform, kommunikationsplan och införsäljning, information bör gå ut tidigare till kårerna som möjliggör att de kan fatta beslut om deltagande
tidigare samt att jamboreeveckan, den bör inte ligga så sent på sommaren som den gjorde. Däremot ser
vi att programfunktionerna skulle kunna starta sitt arbete senare och det första mötet för funktionsansvariga kunde hållits senare, hellre senare och sen oftare.

3.9. Pengar som styr men inte påverkar upplevelsen

Jamboreen har hela tiden arbetat utifrån en budget som styrmedel. Den har bearbetats och reviderats
med funktionsekonomer, funktionsansvariga, jamboreeledning samt uppdragsgivare. Funktionerna som
var närmast verksamheten fick föreslå en budget utifrån riktvärde, förslaget togs sedan vidare uppåt.
Riktvärdet blev snart ett golv, från vilka en ackumulerad budget gjordes och därmed en deltagaravgift
sattes. När justeringar gjordes var funktionen med och gav förslag på var det bäst gjordes för att påverka
deltagaren så lite som möjligt.
Budgeten beslutades på stämman i november 2016 var på 72 mkr. Sista budgetversionen i juni 2017
var på 40 mkr. Under februari till juli 2017 var vi p g a lägre deltagarantal än förväntat tvungna att göra
budgetnedskärningar, och till det motsvarande verksamhetsanpassningar och prioriteringar.
Sponsorintäkter blev, i rena pengar, 4,7 mkr. Av dem var 1,2 mkr för att fler skulle kunna delta på
jamboreen. Vi hade även rabatter/sponsring med ett varuvärde på cirka 9,5 mkr.
Foto: Tomas Holmqvist
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Uppdraget var att jamboreen skulle vara självfinansierande av de som deltog, till skillnad från tidigare
jamboreer, och på så sätt vara en låg ekonomisk risk för Scouterna. Det ledde dock till att priset upplevdes högt, såväl av deltagare som kårer.
Den största delen av intäkterna för Jamboree17 var deltagaravgifter, 65 %. Rabatter på varor och tjänster, i många fall upp till 100 %, är något som inte syns i den rent ekonomiska sammanställningen, men
kom jamboreen till goda som uteblivna kostnader.
Platsen, infrastruktur etc, är det som utgjorde den största kostnadsmassan, därefter följde mat. Planering
och ledning innefattar planering i samtliga funktioner samt alla kostnader för jamboreeledning och stab.
Jamboreeorganisationen har klarat av budgetnedskärningarna mycket bra utan att de har påverkat deltagarnas upplevelse negativt i någon större utsträckning. Den långa nedskärningsprocessen, som skedde
gradvis har däremot kostat mycket energi. Mer tid behöver läggas i början för att skapa en gemensam
förståelse för den budgetmodell som används, förhoppningsvis kommer kommande jamboreer ha nytta
av de nyckeltal som nu finns i denna rapport.

Intäkter

Rabatter
tjänster
Rabattervaror
varoroch
och
tjänster, 22 %
Försäljning
Försäljning, 4 %
Sponsring
Sponsringoch
ochbidrag
bidrag, 9 %
Deltagaravgifter
Deltagaravgifter, 65 %

kostnader

Platsen
Platsen, 31 %
Trygghet
Trygghet, 1 %
Mat
Mat, 20 %
Program
Program, 10 %
Logistik
Logistik, 4 %
Information
och
marknadsföring
Information
och
marknadsföring, 6 %
Kansli
Kansli, 17 %
Planering
ledning
Planeringoch
och
ledning, 11 %
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3.10. Målet var stjärnorna, var hamnade vi?
Mål
17 000 av medlemmarna i Scouterna har
deltagit och fått en upplevelse av den nationella jamboreen på lägerplatsen. Ytterligare 10 000 får en jamboreeupplevelse
på annat sätt.

Uppfyllnad
Drygt 10 000 av medlemmarna i Scouterna deltog och
fick en upplevelse på jamboreeplatsen.
Någon exakt siffra över hur många som fick en upplevelse på annat sätt finns inte. Men med terminsprogram och aktivitet på sociala medier uppskattas minst
10 000 fått en upplevelse.
I utvärderingen svarade 90 % att det är nöjda eller
mycket nöjda med Jamboree17.

Att 90 % av deltagarna håller med om att
lägret gett en positiv utmaning och varit
utvecklande för dem personligen.
Att 95 % av deltagarna efter lägret är stol- I utvärderingen svarade 87 % att de instämmer eller
ta över att vara scouter och känner sig som instämmer helt i att de är stolta över att vara scouter.
en del av Scouterna.
92 % instämmer eller instämmer helt att Scouterna är
en organisation de vill vara med i.
5 000 personer som inte är medlemmar i 1 300 personer som inte var medlemmar sedan tidiScouterna sedan tidigare deltar i lägret på gare var anmälda till jamboreen. På plats kom ungefär
lägerplatsen.
800 stycken. Hur många som deltog med en kår och
som blivit medlemmar för att åka på Jamboree17 finns
ingen statistik på i nuläget.
Eftersom målet om att 50 % av de externa deltagarna
50 % av deltagarna som inte är medlemska vilja vara kvar inom Scouterna efter Jamboree17
mar i Scouterna sedan tidigare tycker att
tangerar ett av de regionala kansliernas mål inom raScouterna är en organisation vars verkmen för den ordinarie verksamhetsplanen 2017–2018,
samhet de vill fortsätta att vara med i.
kommer de, främst Södra kansliet, titta vidare på målen
utifrån ett rekryteringsperspektiv. Detta beror också på
att Scouternas medlemsstatistik mäts årsvis.
Att bidra till att varumärket Scouterna
Svar på detta kommer från undersökning från Scouterbibehåller sin nivå på kännedom, 99,5
na, preliminärt under våren 2018.
% som framkom i september 2013. Att
varumärket associeras till orden gemenskap, spänning och utveckling samt att
varumärkeslöftet ”Äventyr och kompisar”
stärks.
Att skapa en hållbar organisationsstruktur Utvärderingen visar att 8 av 10 funktionärer vill vara
för Scouternas nationella läger. (Effektivt, funktionär på en nationell jamboree igen. 46% av
Meningsfullt, Ekonomiskt…)
funktionärerna kan tänka sig att ta ett nationellt
uppdrag inom Scouterna.
Jamboreen har lämnat tillbaka det startkapital
projektet fick och visar ett positivt resultat på 1,5 mkr
(4% av omsättningen). Resultatet beror delvis på
rörelsereserven inte behövde användas då inga
oförutsedda händelser inträffade under jamboreen.
Organisationen har fått ett minne i närtid av stora
läger. Dokumentation, utvärdering och rapportering
är gjord med utgångspunkt i nyttan för nästa nationella
jamboree.
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Foto: Magnus Fröderberg

4. Framgångsfaktorer

4.1. Att hubba - nyckeln till nöjdhet och trygghet

Hubbar, en fysisk plats på jamboreen för varje åldersgrupp, var ett resultat av beslutet att ha ett fullt
ut åldersanpassat program. Vi ser en direkt koppling till deltagarnas upplevelse att de har haft ett bra
program. Det var inte bara programmet som målgruppsanpassades utan även musiken som spelades i
hubben, utbudet i kioskerna, det visuella uttrycket med mera. Den positiva utvärderingen av seniormötesplatsen Rosen på Jiingijamborii 2007 bidrog till beslutet att skapa hubbar. Det fanns även en önskan
att få in programmet på jamboreeområdet. Den geografiska kartan, som till stor del utformades med
programförklaringen i åtanke, och ekonomiska val som gjorde att hubbarna byggdes likformigt
förstärkte effekten. Vi tror hubbarna har bidragit till den höga trygghetsgraden som alla på jamboreen
upplevde. Låt oss fortsätta att hubba (nytt verb som myntades på jamboreen).

4.2. Syfte skapar tydlighet och ger plats för medskapande

I en enkel form av styrning pekar uppdragsgivaren ut och förklarar exakt vad som ska göras och när,
förhoppningsvis även varför. Utmaningen med denna form är att den som pekar måste veta exakt vad
som ska göras och när. Det finns inte heller särskilt mycket utrymme kvar till innovation, medskapande
eller rum för någon att växa i takt med att den får nya ansvarsområden.
Den som vill planera ett komplext event för tiotusentals människor med ideella krafter, som inte bara
ska kunna ta fram en plan A, utan löpande kunna hantera att vi behöver en plan B, C, F, Q och Z
beroende på vilka utmaningar som dyker upp längs vägen bör därför fundera på andra sätt att styra.
Inom Jamboree17 funderade vi över detta och prövade att styra utifrån syfte.
Denna typ av styrning upplevdes skapa tydlighet, då få områden föll mellan stolarna, samt begränsat
mängden ärenden som ledningen behövde skapa specialuppdrag kring. Detta tillsammans med delat
ledarskapet, mentorskapsprogram för att ge reflektion och Scouternas ledarskapsfilosofi för ett stödjande
och lyssnande ledarskap, var viktigt för jamboreens framgång.
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Samtidigt ska man komma ihåg att denna typ av styrning upplevdes som utmanande då omfattningen
av olika uppdrag var svåra att bedöma i förhand, samt i vissa fall oklart då det kräver stort fokus från
både ledningen och ansvariga att förtydliga hur man tolkar sitt uppdrag och hur man planerar att genomföra det. Här har dialoger och uppföljning utifrån projektplaner varit avgörande, men tidskrävande
och svåra att uppdatera allt eftersom deadlines och leveranser ändrades.
Jamboreeledningen hade inte några egna särintressen eller ansvarsområden, utan med ett helhetsansvar.
Detta gav ledningsgruppen stor frihet och flexibilitet att kunna ställa om till olika behov i olika faser.

4.3. Effektivitet genom gemensamma beslut

Tillsammans utgjorde jamboreeledningen och funktionsansvariga jamboreerådet under genomförandet.
Samtidigt var respektive funktion fortfarande ansvariga för sin del utifrån syftet de fått. Denna kombination av uppdrag, ledning och att respektive funktion arbetade fritt för helheten bedöms ha fungerat
mer demokratiskt och tvärfunktionellt än tidigare använda modeller. Jamboreeråd kan med fördel hållas
även tidigare i projektet. Det bör då kompletteras med en beslutslogg eller annat som tydliggör beslut
och beslutsprocesser. På detta sätt ökar både smidighet och effektivitet.

4.4. Alla funktionärer sedda och hörda

I utvärderingen var det ingen funktionär som svarade att hen inte fått uppskattning eller bekräftelse från
sina funktionsansvariga. De som anser att de hade fått för lite uppskattning är ungefär 15 %. För avdelningsledare och gruppledare är sifforna ungefär desamma. De absolut flesta funktionärer har alltså både
blivit sedda och hörda av sina närmsta ansvariga. Vikten av fysiska möten kan inte överskattas.
Foto: Hampus Westman
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Antalet funktionärer har upplevts som lågt, både under planeringen och genomförandet. För att lyckas
skapa en bra jamboree för deltagarna som även nådde målen var det extra viktigt att alla funktionärer
fick meningsfyllda uppdrag men också att de ställde upp och gjorde det lilla extra. Här bedömde vi att
det faktum att alla blivit sedda och hörda var otroligt viktigt för att uppnå detta, vilket gjordes med
råge. Våra funktionärer har varit både lojala och engagerade. I den funktionärsenkät som gjordes efter
jamboreen svarar 8 av 10 funktionärer att de vill göra det igen!

4.5. Deltagaren i fokus

Från första dagen av planeringen var deltagaren i fokus. De första besluten som togs, togs med tanke på
att deltagaren skulle få den bästa upplevelsen. Jamboreens program, ledord och syfte byggde sedan på
detta. I slutet av planeringen och under genomförandet var det en självklarhet för alla, men det krävde
tid och nötande för att komma dit.
Tidigt i planeringsprocessen började det spånas kring jamboreens program, ledord och vad det egentliga
syftet med jamboreen skulle vara. Begreppet ”allt är program” är myntat inom Scouterna sen några år
tillbaka och detta uttryck började tidigt användas även i jamboreeorganisationen, i alla funktioner.
Att beslut tagits utifrån ledorden, vad som varit det bästa för deltagaren och att det funnits ett uttalat
fokus på program, kan vi se har haft en mycket positiv inverkan på deltagarnas helhetsupplevelse. Det
kan vi se exempel på i:
•

Kartans utformning gjordes utifrån programs önskemål för att deltagarna i programmet skulle ha
det så bra som möjligt.

•

Utformning och placering av duschar och toaletter gjordes utifrån att alla skulle känna sig välkomna.

•

Utbud och kollektioner i shop, caféer och mat togs fram med målet att skapa ett wow hos deltagaren, och med de yngre i fokus. Det fanns en stor grad av valfrihet i matutlämningen. Detta innebar
samtidigt avvägningar mellan ideologiskt värde, exempelvis ekologiskt, och deltagarnytta – kostnad
kontra upplevd nytta.

När projektet under våren 2017 behövde skalas ned på grund av lägre deltagarantal än förväntat prioriterade jamboreeledningen sådant som hade en direkt påverkan på den unga deltagaren på plats. Denna
prioritering bekräftades av jamboreens styrgrupp och genomfördes av samtliga funktioner. Ett exempel
är att programfunktionernas budgetar minskades i mycket lägre utsträckning än övriga funktioners.
Deltagarnas upplevelse på fältet prioriterades framför upplevelse i rörelsen i övrigt och leverans till organisationen Scouterna. Det innebar bland annat neddragningar på efterarbete i kommunikationsbudgeten och vilka caféer som skulle prioriteras när resurserna tröt gjordes utifrån deltagarupplevelsen.

4.6. Delta på olika sätt har flyttat Scouterna framåt

Att hitta vägar för att fler skulle kunna delta på Jamboree17 var tidigt en målsättning för jamboreeledningen. Det skapades flexibilitet och nytänk i deltagandet för att öppna upp för fler. Det var möjligt
att åka med den scoutkår som man tillhör, att åka med en annan scoutkår eller en annan grupp än den
som man var medlem i. Man kunde delta en hel lägervecka lördag – lördag, eller på en kortvecka onsdag – lördag. Som funktionär kunde man delta under hela perioden eller under ett valfritt antal dygn
som korttidsfunktionär. Detta bidrog till ett inflöde av funktionärer strax innan jamboreen och under
jamboreen när vi i våra kanaler kommunicerade att vi behövde bli fler!
En viktig inställning var även att funktionärer och ledare är deltagare, det fanns ett brett utbud av vuxenaktiviteter där deltagandet var högt, högre än på tidigare stora läger. Framförallt var utbildning i fokus
för att skapa utveckling och ett mervärde även på lång sikt.
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Foto: Nathalie Malic

För första gången var det möjligt att delta som dagsdeltagare. Det möjliggjorde för 800 barn och ungdomar att uppleva jamboreen med sitt fritidshem, HVB-, LSS-boende eller inom ramen för sin kommuns mångfaldssatsning. Målsättningen var från början att 5000 personer som inte var medlemmar i
Scouterna skulle delta på jamboreen. Men steget att vara med på en veckas lägerupplevelse var för stort,
däremot var dagsdeltagande ett utmärkt sätt att prova på scouting när den är som bäst. Bäst genomförs
det i nära samarbete med aktörer i närområdet, denna gång involverades regionala kanslier, kårer, kommunen, regionen och näringsliv.
För att inkludera fler delade jamboreen ut drygt 180 deltagarstipendier där hela jamboreeavgiften betalades och 116 ledarstipendier om 1 700 kr.
Begränsningen i hur flexibel man kan vara gällande deltagande på själva jamboreen ligger inte i logistik,
mat, mottagande och så vidare utan i programupplevelsen. Tillgänglighet och inkluderingar tar tid men
är centralt och viktigt för jamboreen och för Scouterna. I planeringsfasen förutsätter ett flexibelt deltagande än tydligare roller och uppgifter, eventuellt kan en lösning vara en uppdelning i kreatörer och
genomförare.
Att vi öppnade upp Jamboree17 utanför Scouterna gav inte bara en stor synlighet utan även resurstillskott i form av reda pengar och utveckling för rörelsen. Målsättningen att kunna delta på olika sätt
väcker frågor och tankar kring värderingar och status inte bara kring de olika deltagarformerna utan
även kring olika uppgifter och uppdrag.
30

5. Utmaningar

5.1. För stor och komplex kostym

Organisationsupplägget, med ledningsgrupp, stab, funktioner, avdelningar, nätverk och samverkansgrupper, var komplext och upplevdes framförallt under planeringen som svår att förstå. Eftersom jamboreens omfattning blev mindre än planerat kändes organisationskostymen för stor. Framförallt såg vi
svårigheter med att ställa om antalet roller som var dedikerade till att jobba strategiskt till roller som kan
vara med och bidra operativt. Vi ser att det delade ledarskapet är bra och bör behållas. Svårast har varit
att diskutera ambitionsnivåer utifrån ett helhetsperspektiv.
Nätverken fungerade mer som informationskanaler än nätverk. Exempelvis var mandaten mellan nätverk, funktionsansvarig och jamboreeledning otydliga. Platsnätverket var det nätverk som fungerade
bäst, där fanns ett tydligt ägarskap från platsfunktionen. Vi lyckades i praktiken inte i tillräckligt stor
utsträckning få nätverken att komplettera den övriga organisationen. Men vi tror på idén.

5.2. Rätt information vid rätt tillfälle till rätt person

Kommunikation är alltid en av de största utmaningarna i komplexa och omfångsrika projekt och kan
både hjälpa och stjälpa. Men en av våra största utmaningar blev att kommunicera effektivt och innehållsrikt till alla målgrupperna i rätt tid under såväl planering som genomförande.
Under genomförandet fanns det en bra kontaktyta med deltagarna inför och under jamboreen med
infotält, bysamlingar, nyhetsbrev och snabba svar på infomejlen. Deltagarna på plats upplevde att de
hade tillräckligt med information. Dock har funktionärer, kårer och externa deltagare haft behov av mer
information inför beslutet om man ska delta och hur man ska delta.
En av förklaringarna till detta är att ansvaret för kommunikationen för Jamboree17 delades upp på flera
ansvariga:
•

Deltagarservice ansvarade för att nå ut och få så många som möjligt att bli intresserade och komma
till jamboreen samt inför och under jamboreen för kommunikation med deltagarna.

•

Varumärke och Kommunikation för att förmedla känslorna, budskapen och information om jamboreen till omvärlden utanför planeringsorganisation

•

Kommunikatörsnätverket för kommunikation i projektet

Detta blev för komplext. Kommunikationsuppdraget hade sannolikt behövts samlas ihop och haft ett
tydligare ägandeskap. Det hade genom hela projektet möjliggjort en effektiv målgruppsanpassad kommunikation med hänsyn tagen till var på tidslinjen och var i beslutsprocessen de olika målgrupperna
befann sig. På så sätt hade vi bättre kunnat öka både incitament att delta som känslan av tillhörighet
och proffsigt värdskap på fältet.
Det har även varit en utmaning att samla in fakta och underlag under planering och genomförandet. En
förbättring kan vara att man tar fram en kommunikationsplan som alla andra funktioner blir delägare i.
Detta skulle synliggöra när information måste levereras från respektive funktion, allt i från anmälningsavgift till beskeden om eldning med ved eller inte.
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5.3. Flexibilitet kräver speciallösningar i anmälningssystemet

Utformandet av anmälningssystemet påbörjades under hösten 2015. Input hämtades in från funktionerna och offertförfrågningar skickades ut. Beslutet om hur anmälan skulle hanteras fattades sedan i mars
2016.
Anmälan administrerades genom att anpassa och utveckla Scouternas medlemsregister, Scoutnet. Lösningen har varit kostnadseffektiv, någorlunda lätt att hantera för scoutkårer direktanslutna till Scouterna
samt har bidragit till att vidareutveckla en långsiktig lösning för anmälan till arrangemang för organisationen. Men eftersom lösningen delvis var intern anpassades leveranserna till andra behov inom organisationen och hos utvecklaren, detta gjorde att det blev ont om tid. Vissa funktionaliteter utvecklades
efter att anmälan öppnats. Anmälan var för komplex för ett nytt system under utveckling; olika prismodeller, möjligheter till deltagande och stipendier. Önskan om att ha allt i ett system ledde till rörighet
och inkonsekvenser i hanteringen. En annan problematik var att tidpunkten för informationsinhämtning från funktionerna var för tidig, de hade då ingen klar bild av vad som behövdes.
Det har varit bra att utveckla Scoutnet med denna funktionalitet. Utformningen av anmälan bör ske
tidigare i projektet. Den största utmaningen är att förutse behoven och uppfylla dem samtidigt som
systemet måste vara enkelt att jobba i.

5.4. Hållbarhet i praktiken

Ett uppdrag för Jamboree17 var att skapa en hållbarhet inför kommande jamboreer.
Hållbarhet kopplat till miljö ger en utmaning i ekonomi, struktur och organisation. Under jamboreen
fanns det goda tankar om sortering av sopor och att minska matsvinnet. Organisering av detta blev svår
då ansvariga för detta kom in sent i processen, därför var det svårt att få till hela kedjan. Det är komplicerat att skapa en återvinningsorganisation för bara ett par veckor, en organisation som inte får bli för
komplex men ändå effektfull.
Hållbarhet i ledarskap, organisation och utförande är en utmaning. Det ställer väldigt höga krav. För att
skapa ett hållbart ledarskap krävs ett stöd i form av exempelvis mentorskap. En möjlighet att reflektera
runt dina val, dina beslut och ge en ökad självkännedom. Ett delat ledarskap är en annan form som
skapar hållbarhet men det kräver också mycket av individerna som delar ledarskapet. Det kräver också
en del av de som rekryterar för att det ska bli en bra kombination och inte ett för stort gnissel och tapp
av resurser. Det ger en utmaning då det oftast krävs flera resurser och det kan inte alltid bistås ifrån den
ordinarie organisationen. En hållbar organisation återvinner också tidigare strukturer och ändrar bara
lite i taget. Behåller 80% och justerar 20%. Då minskas energin på att skapa helt nytt och kan fokusera
på att bygga kompetens och en stimulerande miljö. Vi har tagit första steget i detta, något som nästa
jamboree kan ta vidare och förbättra ännu mer. Men ett gott betyg är att många funktionärer säger att
de vill göra det igen.

5.5. Större aktiviteter och händelser kräver samverkan och gränsdragningar

Det finns en utmaning i att hantera och planera för större aktiviteter och händelser som berör flera
funktioner. Trots samverkan mellan funktioner påverkas helhetstänket och olika intressekonflikter kan
uppstå. De olika funktionerna har oftast olika prioriteringar och syn på frågan vilket kräver tydlighet i
uppdraget och i mandatfrågan. Under en jamboree kommer det troligtvis alltid finnas större händelser
som kräver denna samverkan. Det gäller oftast händelser som ankomst och hemfärd, stora samlingar
som invigning och avslutning samt programaktiviteter på annan plats exempelvis beachparty. Stora
händelser kan också innebära viktiga leveranser för projektet som tältbeställningar och andra infrastrukturella utmaningar som påverkar jamboreen i stort.
Att sträva efter att en enskild funktion äger uppdraget i så stor mån som möjligt bör vara målet. Om
detta inte är möjligt, måste det tydliggöras vilka funktioner som ansvarar för vad och vem som har vilket
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mandat. Dessutom behövs tydliga deadlines som i god tid möjliggör dialog och samverkan för att nå en
samsyn i frågan. Dessa större händelser bör finnas som en extra bevakningspunkt hos jamboreeledningen för att följa samverkan och identifiera om extra insatser krävs. Även att använda sig av en ”advisory
board” som med sin erfarenhet och kunskap med ett utifrånperspektiv kan granska och komma med in
put skulle kunna vara en väg för att optimera stöd till både jamboreeledningen och de olika funktionerna.

Foto: Max Sahlström
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5.6. De vuxna resurserna

Att scouting och då även jamboreer planeras och genomförs av lyssnande och stödjande vuxna är en
självklarhet. Tillsammans hjälps vuxna åt för att skapa scouting för och med barn och unga. Rekrytering
av dessa vuxna har varit en av de största utmaningarna genom hela projektet. Upplägget med att bredda
rekryteringen genom att ha platsannonser, referenser och så vidare var mycket god men det tog tid, för
mycket tid, vilket gjorde att mycket kraft fick läggas på detta.
Att hitta vuxna som kunde, ville och passade i planeringsorganisationen var inte helt enkelt. Det var
även en utmaning att bibehålla intresse och aktivera dessa vuxna vid de tillfällen som behovet och uppdraget krävde. Rekryteringsprocessen upplevdes som för komplex och tog mycket kraft och tid, vilket
ledde till att den intresserade hann tappa intresse alternativt upplevde sig som ratad. Olika former av
rekrytering kräver olika processer. De flesta som engagerade sig som funktionärer på Jamboree17, både i
planering och under genomförande, gjorde detta eftersom de fick frågan.
En lika stor utmaning fann vi i att alltför få jämfört med önskat antal anmälde sig som funktionärer till
genomförandet. Uppbyggnad och rivning fick lösas genom längre arbetspass och en del inhyrd personal
vilket påverkade budget och energinivån.
Trots för få funktionärer under genomförandet jämfört med planerat var ”vuxentätheten” på jamboreeområdet inte oroande liten. Vi försökte därmed engagera vuxna på plats på fler sätt än vad som gjort på
tidigare jamboreer. Några exempel:
•

Man kunde delta helvecka, halvvecka och endast några dagar. Det lockade ett antal funktionärer
som kunde åta sig specialuppdrag, som i sista minuten fick lite extra ledigt eller som lockades till
fältet när andra redan var på plats.

•

Efter några dagar kunde vi se att vissa funktioner och aktiviteter inte behövde så många funktionärer
som de först gissat och därmed kunde några byta uppgifter. Rutiner för sådana byten upprättades,
men borde varit klara redan under planeringsfasen. Det hade sparat mycket oro och nattjobb.

•
Eftersom vuxna ledare i de deltagande scoutkårerna oftast är driftiga och bra scoutledare satte vi
vår tilltro till dem. 2 ledare per 10 scouter följde med kårens scouter under programpassen där de även
kunde bemanna någon aktivitet eller stötta sina scouter med en uppgift. Övriga ledare i scoutkårerna
kallades till ”ledarfunktionärspass”. Här varierade uppgifterna mellan saker som att stå i café, lägga upp
varor i butiken, packa lådor i matutdelningen eller gräva några viktiga gropar.
Slutsatsen är att det var tillräckligt med vuxna på fältet för att på ett bra sätt stötta deltagare. Problemet
ligger i att det är för få vuxna som är funktionärer och att försöken med ledarfunktionärspass inte var
tillräckligt utan många funktionärer fick arbeta långa pass. I grund och botten var det en positiv upplevelse med ledarfunktionärer, både för ledarna som fick träffa andra vuxna och utmanas, men även för
jamboreen som helhet. Förbättringspotentialen ligger i att informationen och förväntningarna på dem
behövde vara tydligare i förväg.

5.7. Självbärande jamboree påverkar deltagarantalet

Avgiften för att delta på jamboreen, om 3 295 kr, var sannolikt en bidragande orsak till att ett antal kårer valde att inte delta på Jamboree17, liksom tidpunkten för jamboreens genomförande. Avgiften baserades på utfall från tidigare storläger, budgetarbete inom projektet, förutsättningar kring risknivåer och
att Jamboree17 skulle vara självbärande. Ursprungsbudgeten var baserad på 17 000 deltagare på fältet.
Sammanfattningsvis kan sägas att ett lågt risktagande i kombination med hög andel osäkra intäkter i
form av rabatter och sponsring bidrog till avgiftsnivån. Med facit i hand har vi med ett lägre deltagarantal än förväntat genomfört en självbärande jamboree som inte belastat Scouterna.
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Foto: Tomas Holmqvist

5.8. Lär känna målgruppen

”Hur känns det för 12-åringen i magen om vi beslutar om detta?”
För att kunna svara på det måste vi känna 12-åringen, inte gissa eller anta. En av jamboreens centrala
idéer har varit att sätta den enskilde deltagaren i fokus. Vad som påverkat deras upplevelse har varit viktig i våra prioriteringar. Att förstå unga så som de ser ut idag är varje arrangörs ansvar. Samtidigt ser vi
att det har blivit svårare i takt med en ökad mångfald i rörelsen och därmed ett av viktigaste områdena
att fördjupa sig inför de kommande jamboreerna. Både vägarna för hur vi ska försöka förstå och beskriva våra målgrupper, men även hur vi som rörelse kan möta deras behov.
Några exempel:
•

Inom program är förståelsen av deltagarnas drivkrafter central för att utmana på rätt nivå, varken för
svår eller för banalt. Vi ser i deltagarnas utvärdering att de yngre åldrarna pekat på en högre tillfredställelse än de äldre.

•

Inom informationen och vår kontaktyta med deltagarna ser vi att vi inför denna jamboree mött en
större andel som saknat förförståelse av vad en jamboree är och vad man kan förvänta sig. Detta sågs
exempelvis i de frågor som mottogs inför jamboreen och i utvärderingarna efteråt, som pekat på att
ett antal kårer haft svårt att beskriva en jamboree för föräldrar.

•

Utifrån trygghetsaspekten har vi upplevt en utmaning i större rörelse av vakna deltagare på jamboreen under nätterna; fler vakna, längre på nätterna och under hela veckan. Vi ser även behov av att
stärka Trygga Möten och organisationens förmåga att hantera drogproblematik.

•

Inom ramen för jamboreens ledord om stärkt självkänsla har upplevelser av unga med psykisk
ohälsa, stress och prestationskrav kommit fram och behovet av ytterligare funderingar för hur vi kan
stärka unga människor tydliggjorts.
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Gemensamt är att när vi samlas för att planera ett nationellt event med unga människor från många
olika bakgrunder, så ökar behovet av verktyg och stöd för att hitta ett gemensamt språk och förståelse
av vilka det är vi gör jamboreen för, så att vi kan förbereda oss och möta alla olika deltagares behov och
krav, och kanske till och med överträffa dem.
Arbetet med målgruppsanalyser är till sin natur strategiskt, den första målgruppsanalysen bör komma
från uppdragsgivaren, Scouterna. Vårt medskick framåt är att inte glömma bort analysarbetet under
projektets gång; gör rätt analys i rätt tid – och i otid.

6. Avslutning

6.1. Här sätter vi punkt. Och någon annan tar över.

Tre års arbete med utmaningar som fått oss att skratta, tänka länge och noga, spåna idéer, slita vårt hår,
möta nya människor, revidera budgetar och ta många beslut. Vi började med några små frön till idéer, tidigare erfarenheter i ryggsäcken och en stor mängd entusiasm. Nu står vi här och har genomfört
Scouternas första återkommande nationella jamboree, Jamboree17. Det finns en del för kommande
planeringsorganisationer att utveckla och förbättra men det finns även en stabil grund att stå på. Här är
några saker som vi är extra glada över att kunna bocka av på vår att göra-lista:
•

Åldersanpassade hubbar, både utifrån program men även tilltal och mötesplatser fysiskt

•

Ledning utifrån syfte som skapar delaktighet och främjar kreativitet

•

Beslutsfattande genom jamboreeråd

•

Mentorskapsprogram för funktionärer

•

Öppnat upp för ett mer flexibelt deltagande

•

Utvecklat anmälningssystem som kan användas i kommande arrangemang

•

Lagt grunden i varumärket nationell jamboree, allt från namn och visuellt uttryck till kanaler som
kan återanvändas

•

Sist men inte minst – nöjda deltagare som utvecklats och tycker om att vara med i Scouterna

Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som vi nu sätter punkt för vårt arbete och lämnar över till
andra att ta vidare det vi börjat med.
Foto: Tomas Holmqvist
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6.2. Tack.

En jamboree är inte möjlig utan den passion hos människorna som ger av sin tid, energi och kompetens. Listan är lång och tacksamheten alltför stor för att kunna rymmas i några ord om hur tacksamma
vi är över allt ni bidragit med. Vi hoppas att ni alla vet vilka ni är och känner vilket otroligt viktigt och
bra jobb ni gjort!
Ett särskilt tack vill vi ge till:
DELTAGARNA SOM SKAPADE JAMBOREEN
ALLA FUNKTIONÄRER
HELA PLANERINGSORGANISATIONENLär dig mer
FUNKTIONSANSVARIGA
Alexander Persson
Björn Dietmann
Christina Sandelowsky
Elin Jungevi
Emil Mattsson
Erik Carlsson
Eva Ekenberg
Eva-Marie Johansson
Felix Rehnman
Fredrik Larsson
Gunnar Thrysin
Hans Sandström
Helene Gestrin
Jessica Andersson
Jonas Brunemalm
Karin Ahlgren
Lars Kruuse
Lina Tingström
Linnea Hansson Henne
Lisa Nilsson
Lotta Carlsson
Magnus Isberg
Magnus Klingnäs
Magnus Nordlinder
Marika Persson
Michael Rozenberg

Mikael Lundberg
Monika Hjelm
Olle Alsén
Omid Naemaei
Oscar Sundås
Oskar Larsson Jarl
Patrik Ulvdal
Richard Mauritsson
Sofia Mannerfelt
Sophie Evholt
Stefan Karlsson
Tomas Johansson
Samt JAMBOREELEDNINGEN
Anna-Karin Hennig
Bernhard Bergström
Emma Nilsson
Erik Reinicke
Gustav Öhrn
Johan Thyni
Lisa Ewertson
Liza Zeeck Rosenberg
Peter Gustafsson
Sara Eweson
Susanna Bengtsson
Viktor Lundqvist
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Våra samarbetspartners
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7. lär dig mer

Vill du djupdyka i en eller flera delar får du möjligheten till det i dessa bilagor. Fortsatt trevlig läsning!
1. Idéplattform
2. Ledarskapsfilosofi
3. Programförklaring
4. Karta
5. Riskanalys
6. Funktionernas sammanfattningar
7. Budget i tre versioner (stämmobudget, 6.1 (juli-17), utfall)
8. Tidslinjen
9. Användbara nyckeltal
10. Utvärderingen planeringsfas
11. Funktionsansvarigas behålla och stryka
12. Sammanfattning utvärderingar
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Scouternas Nationella Jamboree 2017
Idéplattform

Föreställ dig en värld där allt fogas samman. En värld där olika verkligheter
möts och bildar något som inte upplevts förut. Där gränser förflyttas och
suddas ut. En värld dit unga vallfärdar för att mötas och tar ett gemensamt
kliv in i framtiden. Ett möte där du, jag och alla vi tillsammans spelar roll.

Om dokumentet
Syftet med detta dokument är att presentera den jamboreeidé som Scouternas Nationella
Jamboree 2017 utgår ifrån. Dokumentet har arbetats fram av jamboreeledningen utifrån
Scouternas strategi 2015-2025 och befintlig kommunikationsplan, i samverkan med kansli
och ideella. Syftet med dokument är att presentera det ramverk som jamboreen utgår
ifrån. Lägeridén ska genomsyra hela processen, från de första stegen av planeringen, på
plats under jamboreen och vid utvärderingen, och hela organisationen, från ledningsgrupp
till funktionärer på plats, i samröre mellan kårer, distrikt, regioner,
samverkansorganisationer och andra aktörer och vara grundpelaren för varje individ. En
bärande idé i vårt arbetssätt är att ta tillvara lärdomar och att skapa en hållbar, lärande
organisation om inspirerar och bidrar till kommande projekt.

Bakgrund
Sedan scouting startade för över 100 år sedan har en världsvid rörelse växt fram i syfte att
låta unga människor vara med och förändra världen, så också i Sverige. Tidigare nationella
läger har erbjudit den svenska scoutrörelsen en plattform för att nå ut, implementera projekt
och förnya verksamheten. Jamboreerna har givit utvecklingssprång åt Scouterna. Sedan
2014 har Scouterna en ny strategi. Scouternas program och utbildningar har också förnyats
de senaste 10 åren. Scouternas nationella jamboree 2017 implementerar strategi, program
och utbildningar brett i rörelsen samtidigt som lägret i sig innebär utveckling för Scouterna.
Scouternas vision är unga som förbättrar världen. Vi är en del av samhället men påverkar
också samhället för att det ska bli ännu bättre. Genom det globala nätverk av nästan 50
miljoner scouter skapas förståelse och vänskap över gränser som bidrar till fred. Jamboreen
påverkar samhället både direkt och indirekt, genom att ge unga verktyg för fortsatt
förbättringsarbete när de kommer hem.

Syfte med Jamboreen
Scouting handlar om att ge barn och unga möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. I
grund och botten handlar det om personlig utveckling. Jamboreen ger deltagarna möjlighet
att i en trygg miljö, där alla blir sedda, lyssnade på och bekräftade utvecklas utifrån sin egen
nivå och sina egna förutsättningar. Personlig utveckling sker inom fem utvecklingsområden;
emotionell, andlig, social, fysisk och intellektuell utveckling. I Scouternas programförklaring
utvecklas detta till 14 målspår. För att skapa igenkänning och inspiration till den lokala
verksamheten är Scouternas Program och Utbildningsramverk vägledande för all planering
inför och verksamhet under Jamboreen. Utvecklingsområden och målspår är vägledande
för all verksamhet och planering under jamboreen.
Jamboreen syftar också till att stärka och utveckla scoutrörelsen i Sverige. Det gör vi genom
att stärka scoutidentiteten och känslan av att tillhöra Scouterna hos deltagande scouter,
ledare och funktionärer. Ett stort event, såsom Jamboreen, har möjlighet att nå ut till
samhället och därigenom ytterligare stärka samhällets bild av vad scouting är. Därigenom
stärks känslan av att tillhöra Scouterna ytterligare.
Scouternas Nationella Jamboree 2017 ska även vara ett hjälpmedel till rekryteringen av nya
scouter, både till befintliga kårer såväl som nya. Inom scouting används ofta olika begrepp
för att benämna saker. För de som är inom rörelsen bidrar det till en sammanhållning,
medan det lätt kan bidra till att stänga ute andra. Därför är ett syfte med Jamboreen att visa
att scouting kan bedrivas på ett öppet och transparent sätt, där nya influenser ses som något
som utvecklar rörelsen vidare1.

1

Se bilaga 1 för jamboreens problemformuleringar utifrån syftet som de är formulerade i
projektplanen.
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Jamboreeidé
Vi lever i en värld där vi och samhället utmanas kring planetens hållbarhet,
människors möjlighet att vara som de vill vara och vår gemensamma
förmåga att påverka och påvisa orättvisor. Föreställ dig då en värld där allt
sammanfogas. En värld där olika verkligheter möts och bildar något som
inte upplevts förut. Där gränser förflyttas och suddas ut. En värld dit unga
vallfärdar för att mötas och tar ett gemensamt kliv in i framtiden. Ett möte
där du, jag och vi tillsammans, spelar roll. Välkommen till en värld där allt
känns nytt och spännande, tryggt och välkomnande!
Öppenhet
Jamboreen skall genomsyras utav öppenhet och nyfikna möten mellan människor, där
åsikter och tankar utbyt. Den skall ge alla tillfället att inspirera och att inspireras och ger
ökad förståelse för varandras likheter såväl som olikheter. Jamboreen är en plats där vi
upptäcker nya saker hos oss själva, hos varandra och i mötet.
Jamboreen ska visa på nya sätt att bedriva scouting och öppna upp Scouterna som
organisation. Fler personer, som ännu inte är medlemmar, från olika delar av samhället, ges
möjlighet att upptäcka Scouterna som rörelse. Jamboreen är en möjlighet att få känna
stolthet över att vara en del av Scouterna och för de som ännu inte är medlemmar att ha
bidragit till och tagit del av Scouternas verksamhet. Vi upptäcker och bejakar varandras
likheter, olikheter och välkomnar mångfalden. Genom samarbete med en mångfald av
individer och organisationer skapar vi på jamboreen styrka för framtiden.
Medskapande
På Jamboreen är alla med och skapar. Unga människor kan och vill ta ansvar för sin egen
och varandras situation och för samhällsutvecklingen. Genom att på ett engagerande sätt ge
barn och unga kunskap om hur de själva kan påverka sina relationer i vardagen och i
samhället skapas viljan av att vara en aktiv samhällsmedborgare. Jamboreen ska utmana
samhällets syn på vad unga kan och vill uppnå, samt visa på många goda förebilder.
På jamboreen upplever varje deltagare att deras unika erfarenheter och agerande nu och
framöver, spelar roll. På jamboreen upplever alla trygghet, inkludering och delaktighet i
gemenskapen – som de själva är med och skapar.
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Stärkt självkänsla
Jamboreen skall bidra till alla deltagare får både stärkt självkänsla men också verktyg för att
kunna förändra omgivningen. Dagens samhälle präglas av ökade ohälsotal bland unga,
särskilt när det gäller psykisk ohälsa. I Scouterna finns ofta en trygg miljö där unga kan
utvecklas oavsett vem de är eller hur de ser ut. Där unga stöttar varandra och får utvecklas
i sitt ledarskap och och öva på att leda andra. Jamboreen skall bygga vidare på detta.
Alla deltagare på jamboreen skall utmanas på anpassad nivå inom olika utvecklingsområden,
så att de kan utvecklas i riktningen att nå sin fulla potential.

Grundläggande utgångspunkter
Den första av många jamboreer
Scouterna ska från och med 2017 arrangera nationella jamboreer återkommande. Det kräver
stora resurser i form av ideell tid, ekonomi och engagemang. För att klara detta, samtidigt
som scoutrörelsens reguljära verksamhet och utveckling inte dräneras på resurser, planeras
jamboreen utifrån detta. En god samverkan och utbyte med den reguljära
scoutorganisationen är essentiell.
Scouternas program och Ledarskapsön - allt är program
Scouternas program och Ledarskapsön är två verktyg som är grunden för Scouternas
nationella jamboreer. Det är med Scouternas program i ryggen som lägret planeras och
genomförs och det är genom av aktiv implementation av Ledarskapsön som vuxna och
funktionärer får utveckling och utbildning.
Jamboreen erbjuder självfallet deltagarna olika typer av programaktiviteter. Vissa kanske är
schemalagda medan andra kanske sker mer spontant. Centralt för jamboreen är dock att
även allt annat är program och som sådant skall bidra till deltagarnas utveckling och
förbättring av världen. När deltagarna planerar, lagar och äter mat är det inte bara något
som ska ge energi för att kunna delta i programaktiviteter utan det i sig är också en del av
programmet. Bussresan till badet är en del av programmet. Jamboreens utformning och
innehållet på torg och allmänna ytor skall också vara planerat utifrån vad lägret ska uppnå
för individ, scoutrörelse och samhälle. Scoutmetoden och målspåren skall används och
synliggöras i både planering och genomförande.
Genom att inte specifikt bestämma vilken eller vilka målspår/delar av scoutmetoden som
ska Jamboreen ska fokusera på, missas möjligheten till att vidareutveckla just de valda
delarna. Både Scouternas program och Ledarskapsön har de senaste åren utvecklats och
bygger på helheter. Därför är det idag viktigare att använda sig av hela konceptet och
implementera helheterna även på lokal nivå.
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Hållbar utveckling och samhällsengagemang
Scouterna är en rörelse som aktivt och medvetet arbetar för en bättre värld. Vi gör det på
många olika sätt, och ett sätt är att jamboreen tar största möjliga hänsyn till ekologisk,
ekonomisk och social hållbar utveckling. Jamboreen strävar därmed till exempel efter att
lämna ett så litet miljömässigt avtryck som möjligt, att använda schysst producerade varor
och tjänster samt att genom en god ekonomi möjliggöra för Scouterna att även framåt kunna
arrangera jamboreer för att förbättra samhället.
Detta skall även beaktas i hur vi använder våra ideella och anställda resurser inom rörelsen.

Mål
•

17 000 av medlemmarna i Scouterna har fått en upplevelse av den nationella
jamboreen genom deltagande på lägerplatsen.

•

90 % av dem tycker att jamboreen har gett en positiv utmaning och varit
utvecklande för dem personligen.

•

10 000 medlemmar har upplevt jamboreen på annat sätt.

•

Efter jamboreen är 95 % av deltagande scouter stolta över att vara scouter och
känner sig som en del av Scouterna.

•

5 000 personer som inte är medlemmar i Scouterna sedan tidigare deltar i lägret
på lägerplatsen.

•

50 % av dem tycker att Scouterna är en organisation vars verksamhet de vill att
vara med i.

•

Varumärket Scouterna behåller sin kännedom hos allmänheten på 99,5%
(Fotnot: Novus Varumärkesundersökning september 2013.)

•

Varumärket associeras med spänning, gemenskap och utveckling.

•

Internt skapas en hållbar organisationsstruktur för scouternas nationella läger.

Andra nyckeldokument och policies
Jamboreen genomförs i enlighet med Scouternas värderingar och innehållet planeras enligt
Scouternas program. Jamboreen samarbetar med Scouternas utbildningar och pågående
projekt. Under jamboreen och dess planering tillämpas Scouternas samtliga policies såsom
alkohol- och drogpolicy, miljöpolicy och ledarskapspolicy.
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På Scouternas nationella jamboree möts unga som gör världen bättre!
____________________________________________________________

Berättelser
Michell är scout sedan 3 år tillbaka. Alex har aldrig tidigare kommit i
kontakt med Scouterna. Michell har längtat och sett fram mot det stora
scoutlägret sedan ledarna hemma i kåren berättade om det första gången.
Alex är på jamboreen som ett dagkollo med kommunen. På fältet möts de,
inte en scout och en icke-scout, utan två likvärdiga jämnåriga ungdomar
som tillsammans utmanas och har kul. Direkt när lägret är slut skickar de
första snapchattet till varandra och Alex följer med Michell till första
scoutmötet efter sommaren.

Charlie, ledare sedan fyra terminer, kryper ner i sovsäcken efter en rolig dag
och tänker på hur det nya utbildningsprogrammet för ledare gör den
vardagliga verksamheten enklare och roligare. Charlie känner sig peppad,
glad och inspirerad inför hösten och somnar nöjd till sorlet av människor
utanför tältet.

Kim, upptäckarscout på avdelningen Vildarna har genom
scouternas Minecraft-tävling lagt grunden för stadsplaneringen
av lägerområdet. I Minecraft visualiserade sedan idéerna och
sedan realiserades de i uppbyggnaden av lägret. Det ger Kim en
konkret upplevelse av medskapande, makt och kraften i
mötesplatser ungdomar redan använder idag.

6

Bilaga 1
Problemformulering från projektplanen
Projektets syfte är att genomföra en nationell jamboree som bidrar till att stärka och
utveckla scoutrörelsen i Sverige genom:
•

Att lägret bidrar till alla deltagande scouter och ledares personliga utveckling
genom att erbjuda exempelvis oförglömliga upplevelser, kunskaper och
färdigheter

•

Att lägret utgår från Scouternas program och använder Scouternas
utbildningsramverk så att det skapar igenkänning och inspiration till den lokala
verksamheten

•

Att lägret stärker scoutidentiteten och känslan av att tillhöra Scouterna hos
deltagande scouter, ledare och funktionärer

•

Att lägret leder till vidgat deltagarperspektiv med nya medlemmar som resultat
till Scouterna; både till befintliga och nya scoutkårer

•

Att lägret visar en inkluderande scouting där alla känner sig välkomna

•

Att lägret genom deltagande av scouter från hela världen får en internationell
prägel

•

Att lägret stärker samhällets bild av vad scouting är och bidrar med idag
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Ledarskapsfilosofi
Ledarskapsfilosofin för Scouternas Nationella Jamboree 2017 beskriver hur vi inom
jamboreeorganisationen ser på ledarskap, beslutsfattande och styrning. Ledarskapsfilosofin är
utgångspunkten för hur vi agerar som ledare, men bör också användas som ett verktyg i
bemanningen av planeringsorganisationen.
Alla som åtar sig ett uppdrag inom Jamboree17 ska efter bästa förmåga aktivt verka för Scouternas
värderingar och Jamboree17:s ledarskapsfilosofi.

Ledarskap
Scouternas nationella jamboree skall genomsyras av ett lyssnande och stödjande ledarskap enligt
scoutmetoden. Alla med ett uppdrag inom den nationella jamboreen arbetar efter Scouternas
värderingar och samarbetar för att nå den nationella jamboreens övergripande mål.
I den nationella jamboreens ledarskapsfilosofi är detta huvuddelar:

Delat ledarskap
Varje grupp inom jamboreeorganisationen leds av två ledare som delar på ledarskapet och har
samma uppdrag och mandat. Syftet är att skapa en lärande organisation, ge en ökad trygghet i
beslutsfattandet samt att skapa en kontinuitet i organisationen.

Ledarskap för mångfald
Ledarskapet möjliggör en jämlik och öppen organisation där alla kan delta. För att få ett
framgångsrikt läger vill vi också att jamboreen ska bemannas av grupper med så stor kompetens
som möjligt. Detta uppnår vi genom att öppet utlysa konkreta uppdrag som alla har möjlighet att
söka. Vi granskar ansökningarna och bemannar funktioner utifrån kompetens, där kompetens är
en sammansättning av kunskaper, erfarenheter och perspektiv samt egenskaper. För att få grupper
med så stor kompetens som möjligt eftersträvar vi med andra ord en bra blandning av personer.
Vi välkomnar de som inte tidigare varit verksamma på nationell nivå att vara med och bidra samt

Scouterna
The Guides and Scouts of Sweden

Box 420 34
126 12 Stockholm

Telefon: +46 8-555 065 00
Fax: +46 8-555 065 99

Webb: www.scouterna.se
E-post: info@scouterna.se
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ser gärna att personer utan scoutbakgrund deltar i planeringsarbetet, eftersom jamboreen inte
enbart riktar sig till scouter.
Avslutningsvis leder vi också organisationen på ett inkluderande sätt där alla bemöts lika bra,
oavsett vem man är som person.

Lärande organisation
Ledarskapet uppmuntrar personliga initiativ där alla idéer tas emot. Vi reflekterar, drar slutsatser
och justerar under planerande och genomförande. Alla i organisationen har ett ansvar för att be
om hjälp.
Att vara funktionär och ledare på en nationell jamboree är en ledarskapsutveckling. Därför är det
viktigt att ledarskapet stöttar varje persons utveckling genom tydlig återkoppling i förhållande till
deras uppdrag. Det innebär att du som ledare har ansvar för att kontinuerligt ge varje medlem i
ditt team både positiv och utvecklande feedback under arbetets gång.

Beslutsfattande
Beslut fattas så nära genomförandet som möjligt utifrån de mandat och resurser som getts i
uppdragsbeskrivningar. Beslutsprocessen bygger på styrning genom mål, med ett tydligt uppdrag,
förväntningar och mandat, från en organisatorisk enhet till nästa i organisationen. Projektplaner
och -budget godkänns av uppdragsgivande enhet och är grunden för samordning och uppföljning
under planeringsprocessen
Alla har ett ansvar att initiera samverkan då man ser beröringspunkter där ens eget ansvarsområde
påverkar/påverkas av andra. Fattade beslut om samverkan formaliseras genom skriftliga
samverkansavtal. Beslut som rör flera fattas i samförstånd och lyfts endast till en högre nivå då
man inte kommer överens.
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Utbildnings- och Programförklaring

Syfte
Syftet med detta dokument är att beskriva lägeridén för Jamboree17, Scouternas nationella läger
2017, samt uppbyggnaden av organisationen och programmet. Det svarar på varför, hur och vad
vi ska göra. Dokumentet beskriver idéer, mål och organisation och det riktar sig till
programfunktionärer och lägrets övriga funktioner. Det har skapats tillsammans av
programfunktionerna, kommunikationsfunktionen, Scouternas nationella programgrupp och
Scouternas nationella utbildningsgrupp.

Dokumenthistoria
Version Kommentar

Datum

Författare

1.0

Första utkast

2015-11-15

Programfunktionerna

1.1

Andra utkast

2015-12-28
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1.2
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2016-01-04

Programfunktionerna

2.0

Ny gemensam version efter avstamp

2016-01-24

Programgruppen,
utbildningsgruppen
och
programfunktionerna

2.1

Justeringar efter feedback

2016-02-02

Marika och Lisa

2.2

Justeringar och korrektur

2016-02-18

Elin och Marika

2.3

Korrektur

2016-02-23

Michael och Lina

2.4

Färdigställande utkast

2016-03-01

Michael och Elin

2.5

Lade till info om antal center och
stora/små utmaningar

2016-04-12

Michael

2.6

Allmän justering

2016-04-17

Liza och Fredrik

2.7

Slutjustering

2016-04-20

Michael och Elin

2.8

Slutjustering 2

2016-04-02

Michael och Elin

3.0

Kommunikationsfunktionens inspel

2016-05-12

Josefine och Fredrik

3.1

Tydliggöranden

2016-09-11

Liza och Viktor
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Välkommen till Umoja!
Umoja är en del av vår värld, men samtidigt något helt annat. Det är platsen där vi
ges möjligheten att vara den bästa versionen av oss själva. För när vi kliver in i
Umoja lämnar vi våra rädslor, begränsningar och fördomar utanför. Tillsammans
skapar vi ett sammanhang där massor av unga människor möts för att utbyta
tankar, lösa utmaningar och ge varandra styrka, så att alla som varit i Umoja tar
med sig vetskapen om att en bättre värld är möjlig. Med bättre självkänsla, en ny
öppenhet och större möjlighet att förbättra världen omkring oss får känslan av Umoja
fäste och sprids långt efter att vi kommit hem.
Välkomna!

Umoja
Sommaren 2017 samlas unga och vuxna, från hela världen och i alla åldrar, för att under en
intensiv vecka bygga upp en plats där de kan dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och
upplevelser. De kommer för att utbyta tankar, lösa knepiga utmaningar, både personliga och
omvärldens, och för att tillsammans utveckla sina och andras värderingar. Sammanhanget är
Jamboree17, och Umoja är den mentala plats där jamboreen äger rum.
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Platsen
Umoja ligger på ett stort fält, kantat av tallar. Det finns vatten en bit bort, och människor kan
komma till och från Umoja längs smala vägar. Men det går också att ta sig till Umoja via nätet.
För Umoja begränsas inte av möjligheterna att vara på plats fysiskt. Istället är det dina tankar och
din inställning som ger tillträde till platsen.
Umoja hålls ihop av energin som skapas när människor möts. I centrum för detta finns
”Aktivitetsnavet”1 2., som är den främsta platsen för alla möten. Det är här erfarenheter utbyts,
normer utmanas, tankar sprids och gemenskap uppstår. Här finns wifi för att möta alla som vill
vara med i Umoja och som inte finns fysiskt på jamboreen.
Här ligger också Ledarskapsön3 som erbjuder guidning och stöd för dem som kommer till Umoja
för att fördjupa sina kunskaper om sitt eget och andras ledarskap, om scouting, eller om andra
ämnen som utbildningssystemet erbjuder.
Runtomkring aktivitetsnavet sträcker Umoja ut sig åt alla håll. Det finns mindre hubbar för
aktiviteter anpassade till olika åldersgrupper. Varje sådan hubb har caféer, programpunkter och
utmaningar som skapar förutsättningar för ännu fler möten.
Mellan aktivitetshubbarna finns olika hoods där jamboreedeltagarna bor. Här ges plats för
matlagning, vila och reflektion. Men också för möten mellan grannar som kan umgås i sina tält,
skapa egna aktiviteter eller slå följe till andra spännande platser. Helt enkelt en plats för spontana
aktiviteter där alla deltagare uppmanas att vara aktiva medskapare. Alla hoods kommer dessutom
att ha en festkväll under veckan, där tusentals grannar samlas för att fira att de är i Umoja.
Förutom festkvällen kommer inga arrangerade program- eller utbildningsaktiviteter att hållas i
hoodsen.
Åldersan
passad

Ho
Figur 1 - En principiell bild över Umojas uppbyggnad.

Platsen kommer att byta namn efter namntävling.
Se kapitlet Aktivitetnavet, sidan 9
3
Se bilaga 2
1

2
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Deltagarna
Ungefär 30 000 personer får ta del av Umojas program på olika sätt. Med öppenhet,
medskapande och stärkt självkänsla som ledord skapar de tillsammans den värld de helst vill leva
i. En plats där alla får vara en bättre version av sig själva. Dessa unga och gamla kommer från
hela världen, och med mod, omtanke och handlingskraft som verktyg bildar de en stark
gemenskap. Människor möts bortom begränsningar som ålder, funktionalitet, könsidentitet eller
organisationstillhörighet, förenade i känslan av att de är på den plats de helst av allt vill vara.
I Umoja behövs varenda människa som vill delta, eftersom alla har något att bidra med. Det bästa
sättet att ta del av allt Umoja har att erbjuda är i små grupper, som kan vara samma eller variera
under jamboreeveckan. Grupperna, patrullerna, består med fördel av 6-8 personer, och
runtomkring deltagarna finns alltid vuxna som lyssnar och stöttar på det vis som behövs.
Ibland kommer deltagarna att vara uppdelade i olika åldersgrupper, för att få bästa möjliga
upplevelse. Dessa åldersgrupper bygger på Scouternas program, men givetvis får alla i rätt ålder
vara med i sin grupp – oavsett om hen är scout från början eller inte.

Åldersgrupper
Åldersgruppen Upptäckare är 10-12 år gamla. I den här åldern sker en
utveckling mot större självständighet. Upptäckaren gillar att träffa nya
kompisar och umgås i grupper – kända och trygga eller nya och spännande.
Därför blir deras egna aktivitetshubbar en naturlig mötesplats och träffpunkt
där de gärna hänger på egen hand, även om vuxna ledare eller funktionärer
alltid finns i närheten. Upptäckarna klarar av att fatta de beslut som krävs för
att lösa de utmaningar de möter. De kan ha många olika erfarenheter, men i
Umoja får alla möta utmaningar som passar deras nivå. Upptäckarna känner
sig hemma i naturen och friluftsliv spelar en viktig roll för deras utveckling.
Åldersgruppen Äventyrare är 12-15 år gamla. I den här åldern är gruppen
oerhört viktig och i gruppgemenskapen testar äventyrarna olika roller, möter
olika utmaningar och övervinner svårigheter. De kan i mycket stor
utsträckning föreställa sig abstrakta problem och lösa problem genom att
väga flera olika alternativ mot varandra. Efter dagens utmaningar träffas de
och reflekterar tillsammans över de äventyr och händelser man upplevt ihop.
Det skapar gemenskap och en känsla av tillhörighet i gruppen. Äventyrarna
delar egna upplevelser med sina kompisar i gruppen samtidigt som ledare
och funktionärer ofta är närvarande och delar med sig av sina erfarenheter.
Äventyrarna funderar på framtiden och i Umoja får de stöd genom att se
saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor.
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Åldersgruppen Utmanare är 15-19 år gamla. För utmanaren har fokus i livet
skiftat. Från att familjen har varit viktigast tycker utmanaren ofta att
kamraterna och att vara en del av en grupp är det som räknas, och där fyller
ålderstillhörigheten ofta en central roll. Sökandet efter en egen identitet gör
att många prövar flera olika roller och grupper innan de bestämmer sig för
vilken som passar dem. Utmanarna ställs ofta inför större utmaningar som till
exempel att leda sin grupp. Ett avancerat friluftsliv och engagemang i
samhällsfrågor är andra viktiga delar för utmanarna. Vissa av dessa
utmaningar kräver att man lär sig mer i förväg och därför tar del av någon
utbildning på Ledarskapsön. Utmanarna gillar också att hänga i sitt
aktivitetscenter utan att känna några krav eller måsten.
Åldersgruppen Rover är 19-25 år gamla. Rovers har ofta många vägval att
göra, vilka baserar sig mycket på den enskilda individens intressen. Många
utmaningar under Jamboree17 kommer Rovers att ta sig an på eget initiativ.
Många har drömmar att om att få arbeta eller starta projekt i Umoja och
praktisera sina kunskaper. Genom att arbeta med projekt har åldersgruppen
möjlighet att använda sin kreativitet och använda den kunskapen de fått
genom tidigare utmaningar. Rovers träffar gärna andra Umojer med liknande
intressen och skapar projekt och löser utmaningar tillsammans med dem eller
enskilt.

Symbol
och/eller färg
saknas

Deltagarna över 18 år, är den grupp som är känd för sitt lyssnande och
stödjande ledarskap. De hjälper de yngre att möta utmaningar genom learning
by doing. Genom Ledarskapsön får de över 18 år själva kunskaper som de
kan ha med sig för att utbilda andra. De har en egen oas i en aktivitetshub där
de kan samla kraft och energi eller utbyta erfarenheter. De vuxna får också
hjälp av de andra åldergrupperna att utveckla sitt eget ledarskap.

I Umoja får alla möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Alla åldergrupper får hjälp
och blir stimulerade att utvecklas inom fem olika områden; i tanken, som en del i en grupp, i sina
relationer med andra, i sin tro och rent kroppsligt. Utifrån de fem områdena finns det olika
målspår i Umoja. Målspåren anpassas till varje ålder eller till varje individs förmåga och nivå. Alla
målspår är viktiga och bidrar till invånarnas utveckling, vart och ett på sitt sätt och alla
tillsammans.
Veckan iUmoja avslutas med en stor avslutningsfest. Åldersgrupperna åker därifrån med nya
erfarenheter, lärdomar och kompisar. Tillsammans fortsätter alla umojerna att sprida förståelse
och vänskap över gränser, även efter jamboreen.
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Symboliskt ramverk
Deltagarna ska komma till en plats som är en del av vår värld, men ändå annorlunda. Namnet på
denna värld är Umoja. Alla tar med sig sin ryggsäck med erfarenheter från livet utanför Umoja,
full av både positiva och negativa erfarenheter och egenskaper. Men genom att komma till Umoja
finns möjligheten att packa med vilka delar en vill i ryggsäcken. Att lämna en viss del av sin
person hemma och bara ta med de delar en helst vill vara. Det kan handla om att lämna
fördomar, begränsande normer och sätt att vara, men också att lämna könsidentiteter och
umgängen för att i Umoja bygga en ny identitet. Under jamboreen får deltagarna genom
aktiviteter, mötesplatser och gemensamma samlingar insikter om sig själva och den värld som
finns runt om dem. Efter lägret tar de med sig sin ryggsäck hem med nya erfarenheter och
upplevelser som de använder i sitt vardagliga liv.
På denna mentala plats kommer deltagarna under veckan utmanas på olika sätt; Hur kan vi
samsas på den här platsen? Hur kan vi se till att vi har en miljö som vi inte förbrukar? Hur kan vi
samsas om det kommer nya människor till platsen? Vilka värderingar ska genomsyra allt vi gör i
det bättre samhälle vi vill skapa?
Deltagarna kommer att få ta sig an en rad utmaningar, stora och små, utifrån sina förutsättningar.
Tanken är att de för varje utmaning kommer arbeta utifrån några av Scouternas målspår och detta
görs med hjälp av Scoutmetoden. En tydlig del i programmet kommer vara att deltagarna får
reflektera över sin roll i problemlösningen och hur det skulle kunna gå att använda dessa
erfarenheter även efter att de lämnat Umoja. Att tydliggöra vilka delar i programmet som knyter
an till Scoutmetoden och målspåren är väldigt viktigt, då många av både funktionärerna och
deltagarna inte är scouter innan lägret.
Syftet med att skapa en mental plats som Umoja är att den låter oss berätta en historia och sätta
ett ramverk som hela jamboreen kan spinna vidare på, samtidigt som den är en del av vår riktiga
värld och inte alls isolerad. Historien låter oss också sätta teman för varje dag: det tema som är i
fokus för dagen kan exempelvis återspeglas genom val av fokus för samtalsämnen, meny,
aktiviteter i centren samt uppdragens utformning. Kopplingen mellan Umoja och världen utanför
kan göras olika abstrakt för olika åldersgrupper.

Förberedelser där hemma
För att göra deltagarna redo, förväntansfulla och förberedda inför jamboreen tas ett
förberedelsematerial fram. Det handlar om att förankra det symboliska ramverket och ge alla en
chans till att förbereda sig inför vilka utmaningar de vill ta sig an eller skapa åt andra iUmoja.
Förhoppningen är att skapa ett brett engagemang för jamboreen, göra deltagarna medskapande
och göra så många som möjligt förberedda på en veckas jamboreeliv.
Ett av målen med Jamboree17 är att även engagera 10 000 scouter som inte kommer vara
deltagare på lägerplatsen. De kommer erbjudas möjligheter att på annan tid eller plats ta del av
och prova på liknande utmaningar som deltagarna gör på Umoja.

9

Viktigt att tänka på är att de 5000 personer som inte är scouter från början också behöver kunna
förbereda sig, oavsett om de är del av en annan verksamhet eller kanske ett kompisgäng. Vi måste
alltså tänka vidare än reguljär terminsverksamhet för att både unga och vuxna ska känna sig
förberedda.
Här finns möjligheten att sprida idén om att komma till Umoja som den person en allra helst vill
vara – en bättre version av sig själv. För olika människor kan denna process vara olika lång.

Aktivitetshubb
En aktivitetshubb är en samlingsplats för respektive åldersgrupp där de kan umgås och utifrån
vilken deras jamboreeupplevelser utgår. Troligtvis består den av ett antal tält med tillhörande
programytor i närheten. Där finns ställen att umgås och att göra aktiviteter ihop, kanske scener,
små och stora utmaningar, styrt och ostyrt aktivitetsutbud. I anslutning till varje hubb kommer
det att finnas ett åldersanpassat café där varje åldersgrupp får umgås inom sitt program. I hubben
hämtar respektive grupp ut material, nya utmaningar, har tillgång till handledning och hittar
information om sitt open space4. På så vis är aktivitetshubben åldersgruppens givna plats och det
ställe varifrån allt åldersanpassat program utgår.
I Umoja finns fyra sådana aktivitetshubbar; Upptäckarhubben, Äventyrarhubben,
Utmanarhubben och Rover/vuxen-hubben. De två sistnämnda kommer att ligga inom samma
del av staden dock åtskilda från varandra. Aktivitetshubbarna öppnar när alla invånare är på plats
och erbjuder aktiviteter och utamningar i fem dagar. De är öppna från morgon till kväll och
kanske någon gång även tills solen gått både ner och upp igen. Öppettiderna anpassas efter
åldersgruppen och mitt på dagen ges möjlighet att äta sin medhavda lunch.

Aktivitetsnav
Jamboreens mittpunkt kommer att bestå av ett aktivitetsnav. Detta nav kommer att fyllas med
program, utrymme för spontanitet, aktiviteter och händelser. Programmet kommer att ge
förutsättningar för spontana möten mellan olika åldrar, människor, grupper och föreningar på ett
naturligt sätt. Aktivitetsnavet är igång så fort invånarna börjat flytta in på Umoja och stänger inte
helt förrän de sista deltagarna lämnat jamboreen. Dagliga öppettider är 10-22.

Utmaningar
Under jamboreen så kommer deltagarna att få vara med om både små och stora utmaningar. En
utmaning kommer att vara ett paketerat program som förutom själva aktiviteten innehåller hur
det är kopplat till scoutmetoden, målspåren och hur deltagaren kan arbeta vidare med
utmaningen senare. Med varje utmaning följer även feedback och reflektion som knyter ihop
säcken efter avslutad utmaning. Feedbackens syfte kan även vara att återkoppla till jamboreen hur
utmaningen upplevdes. Mellan utmaningarna ska deltagaren känna en tydlig röd tråd och förstå
4

Se ordlista
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varför man gör de aktiviteter man gör. Utmaningarna att kommer anpassas för att möta
målgruppens och ålsergruppens behov och kapacitet. Under jamboreen kommer det även att
finnas utmaningar som är anpassade för att genomföras oavsett ålder och som exempelvis kan
genomföras i olika platser och i olika sammanhang. Självklart planeras alla utmaningar med tanke
på att vara inkluderande och att alla ska kunna delta. Både stora och små utmaningar ingår i
deltagaravgiften.

Stora utmaningar
Stora utmaningar utgår ifrån varje åldersgrupps hubb och är aktiviteter som antingen spänner
över en längre tid eller är mer komplexa. Utamningen görs i grupp och tar minst en halv dag.
Den utmanar gruppen både fysiskt och psykiskt och innehåller flera moment. De stora
utmaningarna tilldelas deltagarna i förväg enligt ett schema.

Små utmaningar
Små utmaningar är aktiviteter som går att klara av under en halv dag. Kanske gör man flera
stycken på en dag och de kräver inte speciellt mycket förberedelse, de är mer standardiserade eller
kräver mindre kvalificerad handledning. De små utmaningarna kan göras i en känd eller okänd
grupp, ensam eller med en nyfunnen vän.

Kvalitetssäkring
Varje enskild stor och liten utmaning ska granskas för att säkerställa att det följer Scouternas
program och utbildningar samt Jamboreens vision. Granskningen ska också göras för att
säkerställa att inga luckor eller dubbleringar av aktiviteter förekommer. Ansvaret för
granskningen ligger hos program- och utbildningsfunktionerna tillsammans med Scouternas
Programgrupp och Utbildningsgrupp. Rutiner för granskning godkänns av Jamboreens
ledningsgrupp.
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Programs och utbildnings implementation av ledord och
idémässig grund
Våra arbetssätt och allt program under Jamboree17 kommer utgå från Scouternas program och
Scouternas utbildningar. I praktiken innebär det att scoutmetoden är den pedagogiska modell
som används och målspåren kommer att användas som mål och utvecklingsområden under
lägret. Scoutmetoden är den metod vi använder inom Scouterna, det som berättar hur vi utför
våra aktiviteter5.
Lägret kommer att byggas utifrån tre ledord. Dessa ord kommer att genomsyra allt program och
allt vi gör inom lägret och är:

ÖPPENHET
MEDSKAPANDE
STÄRKT SJÄLVKÄNSLA
Öppenhet
Jamboreen skall genomsyras utav öppenhet och nyfikna möten mellan människor, där åsikter och
tankar utbyts. Den skall ge alla tillfället att inspirera och att inspireras och ger ökad förståelse för
varandras likheter såväl som olikheter samt välkomnar mångfalden. Jamboreen är en plats där vi
upptäcker nya saker hos oss själva, hos varandra och i mötet. På Jamboree17 skall alla
programaktiviteter och allt vi gör skapa en trygg och inkluderande atmosfär för alla.

Program har valt att koppla ledordet Öppenhet till följande Målspår 6:
● Egna värderingar:
Värderingar handlar om vår identitet och växer fram från att vi är små. Värderingarna
avgörs av vad vi tycker är viktigt. Framför allt handlar värderingarna om hur vi vill leva
tillsammans med andra. Målspåret Egna värderingar fokuserar på våra egna personliga
ställningstaganden och hur vi relaterar dem till scoutings värdegrund.
● Relationer:
I Scouterna vill vi ge barn och unga de verktyg som behövs för att utveckla bra relationer
till jämnåriga, yngre och äldre. Det är det som målspåret Relationer handlar om. Genom
att jobba med målspåret får deltagarna fundera, diskutera och umgås med andra
människor så att de kan få en större förståelse och lätt visa vad de känner och tycker.

5
6

Se bilaga 1
Se bilaga 1
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Program uppfyller detta genom att:
● Erbjuda ett program där alla kan vara med på varje aktivitet utifrån sina personliga
förutsättningar och förkunskaper.
● Erbjuda samtliga åldersgrupper ett gemensamt aktivitetsnav och olika utmaningar
baserade på samma tema. Detta öppnar upp för möten över åldersgränser.
● Bidra till deltagarnas personliga utveckling och främja förmågan att vara öppen. Detta
görs bland annat genom att aktivt arbeta med material från Free Being Me7.
● Jamboree17 har som mål att möta 5000 personer som ännu inte är scouter.
Programfunktionerna bidrar till detta genom att skapa aktiviteter för familjescouting8 och
genom att inkludera de som ännu inte är scouter genom att dra nytta av deras
erfarenheter och erbjuda dem möjligheter att skapa en del av programmet. Genom att
arbeta med Scouternas program9 kan vi på ett öppet och transparent sätt skapa ett
program där mångfald premieras och tas till vara på.
● Bygga upp Ledarskapsön på lägret och erbjuda smakprov av olika utbildningar samt olika
inspirerande workshops.
● De aktiviteter och det program som genomförts under Jamboree17 ska på effektivt sätt
förpackas och tillgängliggöras i aktivitetsbanken efter lägret.

Medskapande
Jamboree17 är ett läger som alla deltagare är med och skapar, alla kan påverka både sin egen och
andras jamboreeupplevelse. Varje persons åsikt, handling och tanke räknas och är viktig. Vi tror
att unga personer vill, och kan, ta ansvar för sin egen och andras situation och för den
gemensamma samhällsutvecklingen. Genom att på ett aktivt och engagerande sätt ge deltagarna
kunskap om hur de själva kan påverka samhällsutvecklingen skapas viljan av att vara en aktiv
samhällsmedborgare. Jamboree17 skall utmana samhällets syn på vad unga kan och vill uppnå,
samt visa på många goda förebilder. Jamboree17 skapas tillsammans vilket innebär att varje
deltagare upplever att deras unika erfarenheter och agerande spelar roll. På Jamboree17 upplever
alla trygghet, inkludering och delaktighet i gemenskapen som skapas.

Program har valt att koppla ledordet Medskapande till följande Målspår:
o Aktiv i gruppen:
I Scouterna är de små grupperna viktiga, eftersom vi fokuserar på patrullarbete. Därför är
det viktigt att man försöker tänka på hur man ska bete sig i en grupp, och hur man själv
bidrar. Målspåret Aktiv i gruppen handlar om att ta en aktiv roll i gruppen utifrån sina
egna förutsättningar. Kombinationen av flera gruppmedlemmar som är aktiva i gruppen
och ett bra ledarskap är förutsättningar för ett bra samarbete.
o Aktiv i samhället:
Att vara aktiv i samhället handlar om demokrati och att se till att bidra i beslut som rör
dig – i Scouterna och i världen omkring dig. Vi vill att deltagarna engagerar sig i frågor
som de brinner för, för att på så sätt bidra till en bättre värld.
o Förståelse för omvärlden:
7

Se ordlista

8

Arbetsnamn för scoutverksamhet för barn under åtta år
Se bilaga 1
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Scouterna vill bidra till att skapa en bättre värld. Målspåret Förståelse för omvärlden
handlar både om det som är nära och det som är långt borta. Det handlar om att förstå
varför det finns orättvisor i världen och hur man på bästa sätt kan leva för att förebygga
nya orättvisor och minska de som råder. En människa kan inte göra allt, men alla kan
göra något.

Program uppfyller detta genom att:
o Det lyssnande och stödjande ledarskapet10 , i alla programaktiviteter och i allt vi gör,
innebär att vara lyhörd, att uppmärksamma varje individ, vara uppmuntrande och ge
utrymme för deltagarna att forma sin verksamhet; det vill säga Medskapande.
o Deltagarna kan aktiveras inför jamboreen och utmanas i att skapa sin egen
jamboreeupplevelse. Detta genom att till exempel fundera igenom vilka utmaningar de vill
ta sig an under veckan. Här kommer det finnas en åldersstegring för att de ska kunna
skriva sin egen resa, gärna tillsammas med vuxna. Vi kommer ta fram material för sådana
förberedelser i god tid innan jamboreen. Dessa aktiviteter behöver spridas både i och
utanför organisationen, och kan på så vis även fungera rekryterande.
o Anordna öppna ytor och ge möjlighet för deltagare att själva skapa eller ta med
aktiviteter. Dessa ytor kallas Open space-områden och här ska den som vill få stöd i att
knyta an till lägrets röda trådar och anordna aktiviteter från egna eller andras idéer.
o Engagera och interagera 10 000 personer som inte är med på lägret genom att bland
annat använda sociala medier eller andra kommunikationsvägar, i samarbete med
funktionen Varumärke & Kommunikation. Det kan innebära:
 Att deltagare uppmanas använda dagens teman och blogga/posta med #utmaning
för att engagera och utmana sina vänner utanför lägret. Med hjälp av dessa data
kan vi se hur Jamboree17 påverkat utanför lägret.
 Att vi hittar och aktiverar andra läger och festivaler runt om i världen för att skapa
ett internationellt perspektiv. Till exempel skulle vi kunna utmana andra platser
genom att vi bygger något och att de under samma dygn ska göra samma sak på
sina läger.
 Att deltagarna i vissa av utmaningarna behöver ta hjälp av personer som inte är på
Umoja. På så sätt hjälper de 10 000 de 22 000 på lägret att klara av utmaningen.
 Att skapa terminsprogram samt paketera de aktiviteter och det program som
kommer genomföras på Jamboree17. Genom detta kommer fler att nås av
Jamboree17 än de som fysiskt var deltagare under lägret.

Stärkt självkänsla
Jamboree17 skall bidra till alla deltagare får stärkt självkänsla men också verktyg för att kunna
påverka sin omgivning. Dagens samhälle präglas av ökade ohälsotal bland unga, särskilt när det
gäller psykisk ohälsa, därför skall Scouterna vara en trygg miljö där unga kan utvecklas oavsett
vilka de är. Jamboree17 skall vara ett läger där unga stöttar varandra och får utvecklas i sitt
ledarskap och öva på att leda andra. Genom att alla deltagare på Jamboree17 utmanas på en
anpassad nivå efter just deras förutsättningar kan de utvecklas för att nå sin fulla potential.

10

En av Scoutmetodens 7 delar. Se bilaga 1.

14

Program har valt att koppla ledordet Stärkt självkänsla till följande Målspår:
o Självinsikt och självkänsla:
För att utvecklas behöver du lära känna dig själv. Självinsikt betyder att känna sig själv, att
veta vad just du tycker om att göra, vad du tycker är viktigt, vad du känner och vad du
klarar av. Självkänsla är att veta att du duger som du är.
o Kritiskt tänkande:
Vi lever i ett informations-samhälle med ett ständigt överflöd av intryck och budskap. Då
är det viktigt att kunna sålla och vara kritisk till den information vi får. Målspåret Kritiskt
tänkande handlar om att ta till sig information och budskap från olika håll och sedan
kunna analysera informationen och bilda sig en egen uppfattning utifrån den.
o Ledarskap:
Ledarskap är en viktig och naturlig del av scouting. Redan som barn får man börja öva på
att leda sina kompisar och allt eftersom man växer utvecklas ledarskapet. Målspåret
Ledarskap handlar om att ge deltagarna tillfälle att öva på att leda andra och att se och
motverka till exempel härskartekniker och annat som hämmar gruppens utveckling.

Program uppfyller detta genom att:
o Inkludera material från exempelvis Free Being Me och Ledarskapsön för att erbjuda alla
deltagare möjlighet att reflektera över, och utveckla, sitt eget ledarskap, sina värderingar
och sin självbild.
o Ha fokus på reflektion. Detta sker genom olika metoder och det är viktigt att deltagarna
ges tid att fundera och reflektera över vad de har gjort, hur det känns, vad de har lärt sig
samt hur de kan använda detta i andra situationer. Vi kommer skapa en reflektionsbank
till ledarna och ha förberedda reflektionsövningar till varje specifik aktivitet.
o På Open Space-områden erbjuda möjlighet att skapa egna aktiviteter baserat på tidigare
lärdomar och erfarenheter. Genom positiv feedback kring dessa aktiviteter kan deltagare
vara aktiva i varandras process att utveckla sin självkänsla.
o Genom alla programaktiviteter syfta till att deltagarna skall känna sig behövda och
betydelsefulla. Alla skall få möjlighet att delta i alla aktiviteter och känna att de bidrar.
o Programaktiviteterna är utmanande på en nivå som är anpassad för den enskilda individen
eller för gruppens förutsättningar. Alla deltagare skall känna att de utmanas på ett tryggt
tillvägagångssätt, oavsett vilka förutsättningar de har.
o Det lyssnande och stödjande ledarskapet stärker individer och grupper så att självkänslan
stärks och deltagare utvecklas.
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Ordlista
Aktivitetshubb

en fysisk plats på lägret, varje åldersgrupp har en egen

Aktivitetsnav

en central gemensam plats för alla deltagare på lägret

Hoods

är placerade mellan de olika aktivitetscentrumen och är där alla
Umojer bor

Free Being Me

material från WAGGGS som syftar till att ge stärkt självkänsla,
avslutas med ett Take Action Project där varje scout - på ett
positivt sätt - påverkar två personer i sin närhet (läs mer på:
http://www.free-being-me.com/)

Målspår

de mål som scouternas program har som syfte att uppfylla. Se mer
i programförklaringen

Open space

metod för att arrangera en typ av “oplanerad” konferens där
deltagarna skapar sessionerna. En kort beskrivning kan hittas här
http://www.metodbanken.se/2011/01/31/open-space/

Umoja

Umoja är den mentala plats där jamboreen äger rum.

Umojer

invånarna i Umoja
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Bilaga 1 - Scouternas program
Det som är speciellt med scouternas program är att det inte bara består av vad vi gör (våra
aktiviteter), utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden,
vår pedagogik). Genom att tänka igenom varför och hur vi genomför en aktivitet i Scouterna ser
vi till att scouterna utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar.

Varför?
Varför är syftet med att vi gör en speciell aktivitet och svarar helt enkelt på frågan hur scouterna
kommer att växa som individer. Programmet innehåller 14 målspår som beskriver hur vi vill
hjälpa barn och unga att utvecklas i Scouterna. Man kan se på målspåren som mål utlagda längs
ett spår, som går från spårarscout till roverscout, där varje åldersgrupp får mål som är anpassade
till deras nivå och förmåga. Genom att arbeta med målspåren stegras programmet automatiskt i
svårighetsgrad från åldersgrupp till åldersgrupp

Hur?
Hur handlar om Scouternas pedagogik, scoutmetoden. Scoutmetoden består av sju delar
(friluftsliv, stödjande och lyssnande ledarskap, symboliskt ramverk, lokalt och globalt
samhällsengagemang, patrullsystemet, learning by doing samt scoutlag och scoutlöfte) och
innehåller allt ifrån ett system för att jobba med små grupper (patruller) till ett sätt att jobba med
symboler och en egen lag fylld av goda värderingar.

Vad?
När vi har med oss målen (varför), och hur vi ska lägga upp det vi gör, kan vi utifrån det skapa
roliga och utvecklande aktiviteter, alltså vad vi gör med scouterna. För att följa scouternas
program i planeringen av aktiviteter skall vi alltså börja med att fundera på varför vi gör
någonting, för att sedan övergå till hur vi skall göra det. När dessa två delar är genomtänka så
bestämmer vi vad vi skall göra.
För mer information om Scouternas program: http://www.scouterna.se/ledascouting/
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Bilaga 2 - Ledarskapsön
Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss
själva. Vi har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter som behövs. Alla dessa bidrar till att
stötta världens bästa ungdomsrörelse. Ledarskapsön ska vilja få dig att fortsätta lära dig nytt, dela
med dig av dina kunskaper och vara en plats för motivation att fortsätta utvecklas som ledare i
Scouterna.

Scouternas utbildningssystem är uppbyggt som en ö. Anledningen till detta är att lärandet är en
resa, vi vill olika och vi kan olika. Ledarskapsöns grundidé är att intresse och behov styr varje
persons val av utbildning. Detta gör att det inte finns en utbildningsväg, utan många olika. Det
finns heller ingen slutstation. De olika utbildningsområdena och stigarna som går kors och tvärs
över ön är tänkta att symbolisera detta.

Ledarskapsöns olika områden
● Bryggan: här finns grunderna för en ny scoutledare
● Verksamhetshöjden: här finns de utbildningar som har att göra med ansvaret för att
planera och utveckla verksamheten. Höjden är en symbol för att ha en överblick.
● Utbildarudden: här finns de utbildningar för dig som vill utbilda andra scoutledare.
Fyren representerar att lysa upp vägen eller att rikta ljuset mot något.
● Reflektionssjön: här finns de utbildningar som fokuserar på den personliga utvecklingen
Sjön symboliserar reflektion och spegling.
● Äventyrarviken: i Äventyrarviken ryms ledarutbildningen som är för äventyrarscouter.
● Intresseskäret: här finns alla de intressekurser som arrangeras inom Scouterna.
För mer information om Ledarskapsön: http://www.scouternasfolkhogskola.se/utbildningfor-scoutledare/
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Bilaga 3 – Programbilaga
Upptäckarna
Hubbar
Våra aktiviteter är öppna mellan 9:30–22:00 på olika sätt enligt följande:





9:30–12:00: Upptäckarhubben är öppen för små och stora utmaningar
13:0015:30: Upptäckarhubben är öppen för små och stora utmaningar
18:0020:00: Upptäckarhubben är öppen för små utmaningar. Stora utmaningar är
stängda.
9:3022:00: Upptäckarcaféet är öppet fram till 22, även om utmaningarna är stängda

De stora utmaningarna är tänkta att sträcka sig över en halvdag eller en hel dag. De små
utmaningarna kan pågå under en kortare tid, men det är inte tiden som avgör om det är en stor
eller liten utmaning. En liten utmaning kan också ta en halv dag men inte kräva samma saker som
en stor utmaning. Utmaningarna och hubben riktar sig främst till Upptäckarscouter, alltså de
deltagare mellan 10-12 år. I vissa fall kommer vi även ta emot yngre deltagare som är på
lägerdagis*, då de som är Spårarscouter, alltså 8-10 år. De ska då ha med sig en funktionär från
lägerdagis11* och deltar på samma premisser som Upptäckarscouterna.
Alla Upptäckare kommer få ett schema där vi delat ut stora utmaningar till dem, 1-2 per dag.
Dessa kommer vara styrda av oss och görs i patrullen. De små utmaningarna är frivilliga och mer
flexibla. De görs i en valfri grupp; kompisgänget, patrullen, kåren eller tillsammans med
innebandylaget i hooden bredvid.

Övriga områden/utanför Jamboreen
För Upptäckarna kommer alla utmaningar utgå från hubben. Vissa utmaningar lämnar sedan
hubben, men ingen lämnar lägerområdet.

Säkerhet & inkludering
Vi kommer inte ha några aktiviteter som kräver extra säkerhet. Möjligtvis kommer vi ha ett
mittevent där alla upptäckarscouter kommer samlas, då kommer vi konsultera
trygghetsfunktionen.
Vårt mål är självklart att alla ska kunna delta under utmaningarna, utefter sina egna
förutsättningar. Vi kommer aktivt arbeta för att täcka in alla fem utvecklingsområden som
scouternas program lyfter på så vis kommer det finnas någon aktivitet som passar alla.

11

Denna verksamhet har ännu inte blivit namnsatt.
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Hoods
I nuläget finns inga planerade aktiviteter i hoodsen. Vi ser matlagning som en aktivitetet där alla
deltagare, även Upptäckarna, ska vara aktiva och delaktiga. Lunchpasset är kortare; detta för att
deltagarna till viss utsträckning kommer äta sin lunch ute på fältet. Middagen är däremot längre
här kommer deltagarna tillbaka till hoodsen och får chansen att delta i matlagningen.

Äventyrarna
Hubbar
Äventyrarnas hubb är öppen mellan 9:3022:00.
De stora utmaningar kommer pågå under minst en halvdag. Vissa av de stora utmaningarna är
planerade att vara en heldag medan andra, som till exempel Free being me är planerade att pågå
under två halvdagar. Det kommer upprättas ett schema för de stora utmaningarna där vi styr vem
som gör vilken. Utmaningarna kommer sammanställas i en mall för att säkra koppling till målspår
och scoutmetod.
När det gäller de små utmaningarna kan äventyrarna välja själva vilken utmaning de vill göra. De
små utmaningarna kommer finnas tillgängliga när äventyrarnas hubb är öppen. Både
utmaningarna och hubben är framförallt till för äventyrare, alltså deltagare som är 12-14år.
Utmaningarna är planerade att hålla till på olika håll i vår hubb.

Övriga områden/utanför Jamboreen
I dagsläget är inga aktiviteter planerade av Äventyrarfunktionen placerade utanför Äventyrarnas
hubb.

Säkerhet & inkludering
Målet är att alla ska kunna delta i äventyrarprogrammet utifrån sina egna förutsättningar.
På onsdagen under lägerveckan kommer det vara en inryckning till lägret något vissa av våra
utmaningar kommer beröras av. Äventyrarna kommer passera en väg när de är på väg till vissa
utmaningar som kommer användas vid inryckningen. En diskussion om hur detta kan lösas förs
för tillfället med logistikfunktionen.
Hittills är ingen nattaktivitet planerad. Kommer en aktivitet planeras som ligger senare på kvällen
kommer detta göras i samråd med trygghetsfunktionen.

Hoods
Idagsläget finns inga planerade aktiviteter i Hoodsen som äventyrarprogramfunktionen har
planerat.
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Utmanare
Hubbar
Öppna mellan 9:3003.00 enligt följande:


9:3012:00: Hubben stängd för stora utmaningar. Eventuellt är den öppen för små
utmaningar. Beslut kommer ske i Sjöröd den 18/9 2016.
 13:0015:30: Hubben öppen för små och stora utmaningar.
 18:303.00: Hubben öppen för små och stora utmaningar. (Vissa kvällar stänger vi
redan 22:00, se veckoschema för program)
9:30 03.00: Utmanarcaféet är öppet fram till 03.00, även om utmaningarna skulle stänga
tidigare.

Utmaningar








Våra små utmaningar kan sträcka sig från allt mellan 15 min till en halv dag.
Våra stora utmaningar kan sträcka sig från allt mellan en halv dag upp till flera dagar.
Utmanarnas aktiviteter förväntas pågår i deras hubb, runt om på deras
aktivitetsområde, över hela lägret (t.ex. forskningsuppdrag) samt vid speciella tillfällen
i närliggande skog (t.ex. nattaktivitet) och i Kristianstad (t.ex. en stadshajk in till
staden). Det behöver fortfarande samverkas med Kristianstad kring detta men det
förväntas inte ske före vår planeringshelg i Sjöröd den 1618/9.
Aktiviteterna är i huvudsak till för deltagare i åldersgruppen 15-18 år. Vi önskar dock
samverka med Äventyrarna för att möjliggöra vissa aktiviteter över de två
åldersgrupperna. Samtliga aktiviteter utvärderas enligt mall för att säkerställa
tillgänglighet och koppling till målspår & scoutmetod.
Små utmaningar förväntas vara mera utfyllnad och dessa kan deltagarna mer eller
mindre spontant anmäla sig till. Stora utmaningar förväntas deltagarna ha anmält
intresse till i förväg. Det är i dagsläget inte klart hur detta anmälningsystem ser ut.

Säkert och störmoment




Extra säkerhet kommer att behövas vid
o Sen stängning av hubben (03.00)
o Nattaktivteter (i dagsläget 1 natt i skogen på andra sidan ringvägen)
o Aktiviteter i Kristianstad
o Fysiskt och psykiskt utmanande aktiviteter där vi i förhand bedömt att
skaderisken är förhöjd. Vi har haft en dialog med trygghet kring detta och
kommer informera dem om sådana aktiviteter planeras in.
Åtgärder för att minska störningarna
o Genom dialog med plats har vi placerat Utmanarnas hubb och scen så långt
bort som möjligt från resten av lägret.
o Störningar kommer att uppstå men vi kommer till exempel att försöka följa
trygghets råd om att hålla en lugn kväll på måndagen samt påbörja
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nedstängning av hubben i god tid för att minimera påverkan på övriga delar
av lägret.

Tillgänglighet och inkludering
Samtliga aktiviteter planeras enligt mall där dessa parametrar ska fyllas i.

Aktiviteter i Hoodsen
Primärt för Utmanare och Rover/Vuxna som delar hood
Viss samverkan med Äventyrarna där det ger mening
Ingen utesluts från att vistas i hooden men vi förväntar inte att det planläggs programaktiviteter
från andra funktioner där. Undantaget är aktiviteter från open space som deltagarna själva skapar.
Hooden är “öppen” dygnet runt men aktiviteter kommer förläggas där primärt mellan
09.3022.00 (undantaget aktiviteter i hubben och mellan hubb och scen).
Distribution av aktiviteter sker primärt i hubben. Sekundärt önskar vi möjlighet att hämta ut små
utmaningar i deltagaservice infotält, detta är dock inte samverkat i dagsläget.

Rover, vuxna och lägis
Hubbar
Öppna mellan 9:3022.00enligt följande:




9:3012:00: Hubben öppen för små och stora utmaningar.
13:0015:30: Hubben öppen för små och stora utmaningar.
18:3022:00: Hubben öppen för små och stora utmaningar. (undersöker möjlighet att
hålla öppet café till 00.00)

Utmaningar








Våra små utmaningar kan sträcka sig från allt mellan 15 min till en halv dag.
Våra stora utmaningar kan sträcka sig från allt mellan en halv dag upp till flera dagar.
Rovers aktiviteter förväntas pågår i deras hubb, runt om på deras aktivitetsområde,
över hela lägret (t.ex. forskningsuppdrag) samt vid speciella tillfällen i närliggande
skog (t.ex. nattaktivitet) och i Kristianstad (t.ex. besök på skolor, fritidsgårar eller
andra mötesplater i staden). Det behöver fortfarande samverkas med Kristianstad
kring detta men det förväntas inte ske före vår planeringshelg i Sjöröd den 1618/9.
Aktiviteterna är i huvudsak till för deltagare i åldersgruppen 18+ år. Vi önskar
docksamverka med Utmanarna för att möjliggöra vissa aktiviteter över de två
åldersgrupperna. Samtliga aktiviteter utvärderas enligt mall för att säkerställa
tillgänglighet och koppling till målspår & scoutmetod.
Små utmaningar förväntas vara mera utfyllnad och dessa kan deltagarna mer eller
mindre spontant anmäla sig till. Vi kommer även att erbjuda föreläsningar och “prova
på” kurser kopplade till scouternas folkhögskolas utbildningar.
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Stora utmaningar förväntas deltagarna ha anmält intresse till i förväg. Det är i
dagsläget inte klart hur detta anmälningssystem ser ut.

Säkert och störmoment






Extra säkerhet kommer att behövas vid
o Nattaktivteter (i dagsläget ej planerade)
o Aktiviteter i Kristianstad
Fysiskt och psykiskt utmanande aktiviteter där vi i förhand bedömt att skaderisken är
förhöjd. Vi har haft en dialog med trygghet kring detta och kommer informera dem
om sådana aktiviteter planeras in.
Åtgärder för att minska störningarna
o Påbörja nedstängning av hubben i god tid för att minimera påverkan på övriga
delar av lägret.

Tillgänglighet och inkludering
Samtliga aktiviteter planeras enligt mall där dessa parametrar ska fyllas i.

Aktiviteter i Hoodsen






Primärt för Utmanare och Rover/Vuxna som delar hood
Ingen utesluts från att vistas i hooden men vi förväntar inte att det planläggs
programaktiviteter från andra funktioner där. Undantaget är aktiviteter från open
space som deltagarna själva skapar.
Hooden är “öppen” dygnet runt men aktiviteter kommer förläggas där primärt mellan
09.3022.00
Distribution av aktiviteter sker primärt i hubben.

Lägis och familjescouting
I dagsläget saknas planering kring detta då vi inte har rekryterat någon inom denna avdelning. Vi
har haft en första dialog med ämnesgruppen som håller oss uppdaterade kring vad som sker inom
familjescouting och hur det konceptet utvecklas.

Gemensamma aktiviteter
Små Samlingar
Små samlingar ansvarar för aktivitetsnavet som är öppet 1022. Aktivitetsnavet erbjuder en bred
variation av programutbud med allt från små utmaningar och utbildning till externa
organisationer och servicefunktioner inom Jamboreen. Aktiviteterna är till för alla deltagare,
ledare, funktionärer och gäster som befinner sig på lägerplatsen. Programmet på aktivitetsnavet är
helt frivilligt och är ett komplement till de stora utmaningarna som är schemalagda.
Aktivitetsnavet är placerat i lägrets mittpunkt och kommer vara tillgängligt och inkluderande för
alla.
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Avdelningen har även ett badvärdsansvar på badstranden, ej att förväxla med badvakter.
Deltagarnas ledare ansvarar för deltagarnas säkerhet, badvärdarnas uppgift är att hålla det rent
och snyggt på stranden och organisera programmet som finns där. De har även
radiokommunikation till akuta instanser på lägret. Det kommer finnas ett programutbud på
stranden för deltagare. Stranden är öppen från kl 13:0020:0012. Det kommer finnas ett maxantal
gäster på stranden.

Stora Samlingar
Stora samlingars ansvar är invigning, tre lägerbål och en avslutning. Invigningen äger rum kl 15:00
den 6 augusti och varar i ungefär 1-1.5 timme i Grytan på Rinkabyfältet. Invigningen är
obligatorisk och öppen för alla, t.ex boenden i närområdet. Det kommer behövas extra säkerhet
och vi har en god dialog med trygghet om detta. Förstärkning av toaletter och vatten är ett behov
som vi också för dialog med både hos plats och logistik. Det kommer att finnas designerade
rullstolsplatser.
Det kommer vara tre lägerbålskvällar, ett för varje stadsdel, 20:00 den 7-8-9 augusti och varar i
ungefär 1-1,5 timme och äger rum i östra delen av lägerområdet. Lägerbålen är obligatoriska och
öppen för en stadsdel var kväll. Det kommer behövas extra säkerhet och vi har en god dialog
med trygghet om detta. Förstärkning av toaletter och vatten är ett behov som vi också för dialog
med både hos plats och logistik. Det kommer att finnas designerade rullstolsplatser.
Avslutningen äger rum kl 20:00 den 11 augusti och varar i ungefär 2 timmar, även den i Grytan.
Invigningen är obligatorisk och öppen för alla. Det kommer behövas extra säkerhet och vi har en
god dialog med trygghet om detta. Förstärkning av toaletter och vatten är ett behov som vi också
för dialog med både hos plats och logistik. Det kommer att finnas designerade rullstolsplatser.

Terminsprogram
De fyra programfunktionerna tillsammans med scouternas nationella programgrupp och
nationella utbildningsgrupp kommer att ta fram ett terminsprogram som lanseras till vårterminen
2017.
Terminsprogrammet kommer bestå av 3 möten och tas fram för både Utmanare och Rover där
fokus kommer läggas på utmaningar eller äventyr. I mån av tid kommer även ett 4:e möte tas
fram i syfte att förbereda deltagarna för Jamboree17 (för att få dem att sätta upp egna utmaningar
inför lägret). För Äventyrarna kommer mötena handla om förberedelse för hur man kan arbeta
med medskapande aktiviteter.
Deadline för materialet är 1/11. Då skall de vara godkänt av FA och skickas in till ämnesgruppen
för feedback, sedan till kommunikation för paketering. Materialet förväntas vara ute hos kårerna
senast mitten av December 2016. Det är i dagsläget inte klart hur vi kommer distribuera
terminsprogrammet och detta är något vi kommer behöva avklara vid nästa ämnesgruppmöte
den 5/10.

12

Strandens öppettider behöver diskuteras en vända till med programfunktionerna och logistik.
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Karta

22-15

22-17

plats för
PANNA
VATTEN
AVLOPP

PÅTÅREN

FIKABILEN

SOPOR
BURKAR

M&S KYL

SOPOR
MATAVFALL

SOPOR
PLAST
SOPOR
WELLKOMPR.

FRYS / KYL

WC

FÖRSÄLJNING
KYL
FÖRSÄLJNING
TORR

RWC/D

SOPOR GLAS

KYL

SIA

PANSARVÄGEN

MJÖLK

LUNCH /
MIDDAG

DUSCH

10x15M
HYGIEN
152 m²

5x10M
BRYGGA
51 m²

TORRVAROR

ramp

ramp

10x25M
MATSAL 1
252 m²

10x25M
MATSAL 2
252 m²

ramp

5. Riskanalys

5.1. Riskanalys: Planeringsfasen
Risk

Vilka indikatorer
Riskfinns som pekar
faktor
på att risken ökar

Funktionerna
hittar inte tillräckligt med personer
för att fylla sina
poster.

16

Att vi inte har en
plan för invigning
och avslutning.

16

Att funktionärsupplevelsen inte
planeras.
Att HR-nätverket
inte fungerar.

16

Flera poster tomma. Flera funktioner ligger efter sina
rekryteringsplaner.
Svårt att hålla deadlines. Trötthet/tung
börda för befintliga.

Vad kan man göra Vad gör man
för att minimera
om risken
Utfall
att risken inträffar inträffar
Kontakta tidigare
tillfrågade igen.
Kontinuerliga
rekryteringskampanjer.

Prioritera i
funktionens
uppdrag. Sätt
in förstärkning vid
behov. Hjälp
aktivt till
att rekrytera
nyckelpersoner. Annonsera efter specifika mindre
uppdrag.
Inga kommunicera- Tät uppföljning
tillföra
pengar för
de planer. Åtgärds- och förstärkning
plan fungerar inte. (resurs och ekono- att köpa in
mi) av avdelningen. tjänsten.
Ingen som planerar Rekrytera.
Köp in tjänsoch ansvarar.
ten.

Risk inträffade. Flera
funktioner saknade
viktiga poster. Uppdrag fördelades inom
funktionen. Ökad
arbetsbelastning.

16

Dåligt förtroende
för HR-strateger.

Tillföra resurser.

Stor handpåläggning
inför och under jamboree.

Att det saknas
stabschef.

16

Vakans.

Rekrytera.

Befintlig rekrytering hoppar av.

12

Informationsunderskott, verkligt
och upplevt.

12

Omfördela
ansvar.

Utvärdera ev.
omorganisation.
Arbetet avstannar, Regelbunda
Reda ut bakKonflikter, Input
kontakter, Uppomliggande
om att någon vill
muntran och
orsak - ta lärhoppa av. Litet stöd cred, Använda
dom. Påbörja
från uppdragsgiHR-personerna
nyrekrytevare.
och ledningsstödet. ring.
Se människan och
kommunciera - lösa
konflikter tidigt.
Säkerställa att uppdragets innehåll är
förstått och att det
är rimligt.
Konflikter, RevirFortsatt kontinuer- Prata med
tänk
liga tele-möte med berörda/alla
FA. Info-utskick.
om att alla
Tydlighet från led- jobbar mot
ningsgruppen om
samma större
helheten.
mål.

Resursteamet planerade och genomförde
tillsammans med
grupp.
Inget köptes in och
risk inträffade.

Stabschef rekryterades.

Omfördelningar skedde inom funktionsledningar.

Materiel, stora beställningar uteblir.

12

Att kampanj för
funktionärsrekrytering inte sker.

12

Att vi inte har någon plan/ansvarig
för avveckling

12

dålig kontakt med
leverantör av utdelad mat.
Lågt antal funktionärsanmälda.
Otydlighet kring
funktionärserbjudande.

Bytte leverantör, samma som tillagad mat.
Arbeta med ett tyd- Omfördela
ligt funktionärser- och prioribjudande.
tera. Ledare
involveras
mer.
Avdela resurStötta Platsplanerings HR, Johanna spersoner.
samt Henrik att
rekrytera. Undersöka möjligheten att
få utmanarlag att
hjälpa till helgen
efter.

Ledarfunktonär organiserades för at stöta
upp. Fungerade i stort
men behöver utvecklas.
Resurs rekryterades
och arbetade ihop
med plats.

5.2. Riskanalys: Genomförandefasen
Risk

Riskfaktor

För få funktionärer
under Jamboreen

12

Det finns en risk att
någon i ansvarigposition blir utmattad
med negativt utfall.

9

Det finns en risk att
vår informationsväg
till deltagare ej fungerar.

9

Får få funktionärer
under för- och efterläger

9

Det finns en risk
att logistiken runt
funktionärsmat får en
påverkan på organiseringen av övriga delar
av jamboreen.

9

Vilka indikatorer finns som
pekar på att
risken ökar
Få anmälda
funktionärer i
systemet.

Vad kan man
göra för att
minimera att
risken inträffar
Funktionerna
gör parallella
planer för att
minska behovet.
Kommunicera
tydlig vilka förmåner som ges.
Personen uppAlla ansvariga
träder stressat
ska ha en nära
och har en stor kontakt. Planera
arbetsbörda.
för ledigheter.
Tillse att all
information
finns sparad på
intranätet.
Ryktesspridning Planera för
redundanta
på området.
Deltagare vet ej kommunikavar de ska bege tionsvägar.
sig för till exempel matutdelning/program.
Få av de anmäla Kommunicera
funktionärertydligt vilka förna har anmält
måner som ges.
intresse.

Mat köps från
annat håll.

Dialog med
Mat.

Vad gör man om
Utfall
risken inträffar
Prioritera det
viktigaste och
omfördela funktionärer dit.
Undersök möjligheterna att köpa
in kompentens.
Undersök om
luckan kan fyllas
inom respektive
funktion, avdelning, grupp. Vid
behov fylls luckan
av resursteamet.

Det blev för få funktionärer mot behov.
Kraftiga omprioriteringar i intervaller.
Ledarfunktionärer
organiserades.

Planera för nya
Information gick via
kommunikations- deltagarservice.
vägar och avsätt
resurser för kommunikation.

Prioritera det viktigaste. Undersök
vilka delar som
kan byggas senare
eller inte alls.
Undersök möjligheterna att köpa
in kompentens.
Bryta mot livsmedelslagen.

Reklamkampanj
får att få dit innan
och en del kom och
en del prioriterades
högre.

Diskussn fördes runt
matig macka men
de flesta fick mat i
matsal.

Avsaknad av funktionär med spetskompetens

9

Få anmälda
funktionärer i
systemet.

Headhunting.

Det finns en risk att
Försäljning får stora
mängder osålda varor.

9

Dåligt tryck i
shopen.

Det finns en risk
att en deltagare blir
kränkt av en annan
deltgare.

8

Det finns en risk att
el ej fungerar.

8

Det finns en risk att
avlopp ej fungerar.

8

Utnyttja resurser
som finns för
samtal. Ta stöd
i rutiner kring
Trygga möten.
Ansvariga sakTillse att ansva- Undersök om
nas. Opålitlig
riga finns och
el går att få till
försörjning.
lägg resurser på prioriterade delar
att lösa proble- av Jamboreen och
men. God kom- vilka delar som
munikation med kan arbeta utan
el.
elleverantör.
Stopp i toalett
Välplanera sys- Undersök alteroch avlopp, helt tem.
nativa lösningar
eller delvis.
med baja-major
och badbussar för
tvätt.

Upprätthålla att
vi har limited
edition. Arbeta
med dynamisk
prissättning.
Skapa sug innan
Jamboreen.
Hård ton mellan Tydlig kommudeltagare på
nikationom bl.a.
Jamboreen.
Trygga möten
till Scoutledare.

Omprioritering
Bortprioritering och
och omdefinieköpt intjänst. Ökad
ring av uppdrag. arbetsbelastning.
Ev. köpa in spetskompetens.
Realisation.

Ett elavbrott externt
under ca 1,5 timmar. Bra genomfört
arbete av alla inblandade.

Ett elavbrott externt
under ca 1,5 timmar. Påverkan på
toalett. Bra genomfört arbete av alla
inblandade.

SAMMANFATTNING
AV FUNKTIONERNAS
RAPPORTER

SAMMANFATTNING AV FUNKTIONERNAS RAPPORTER

Här hittar du sammanfattningen från respektive funktionsrapport. Rapporterna i sin helhet finns på
jamboreens intranät på respektive funktions undersida.
Trevlig läsning!
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1. MAT

Funktionen Mat hade ansvar för både deltagarmat samt maten för funktionärerna under Jamboree17.
Det fanns en del fördelar med detta eftersom avdelningarna hade många gemensamma kontaktytor.
Men tyvärr även en del nackdelar, då uppdraget blev stort och spretigt. På kommande jamboreer bör
man ha en övergripande matfunktion men det är viktigt att det finns två starka avdelningar som kan stå
på egna ben. Då de två uppdragen att leverera mat till deltagarna samt funktionärer skiljer sig åt väsentligt.
Funktionens största motgång var planeringsfasen som kantades av avhopp samt sent rekryterade nyckelspelare. Funktionsledningen var aldrig fulltaligt, vilket i många avseenden var direkt avgörande. För
att kunna bygga en hållbar organisation är det viktigt att man dels har tid på sig men även att man har
en stabil bas att stå på. Eftersom vi i ett väldigt sent skede hade lyckats rekrytera de personer vi behövde
hade vi tyvärr inte tid att bygga den hållbara organisationen vi ville. Största utmaningen i projektet var
de konstanta neddragningarna; i deltagarantal, budget samt bemanning.
Vad har vi gjort bra:
• Lyckades med uppdraget trots motgångar
• Överkommit alla de hinder vi stött på och detta med bravur
• Lyckades teckna avtal med leverantörer och sponsring som sparade jamboreen som helhet mycket
pengar
• Trots en tung arbetsmässig jamboree kan större delen, 82 %, av funktionärerna tänka sig att göra
det igen.
Att tänka på i framtiden:
• Man kan aldrig börja för tidigt
• Bygg en hållbar organisation

1.1.

DELTAGARMAT

För deltagarmaten planerades det ända fram till april att dela ut maten i färdigpackade matlådor. Lådorna skulle packas med det som behövs för varje måltid och byarna skulle sedan hämta ut de färdigpackade lådorna samt fylla på med basvaror om de ansåg att de behövde. Eftersom vi inte fick till ett bra
samarbete med vår valda leverantör, bestämde vi oss för att byta leverantör i ett sent skede och ändrade
vårt koncept. Istället för lådor som byarna skulle hämta ut, byggde vi ut vårt butikskoncept och det
enda som delades ut till byarna var proteinet. Resterande varor till måltiderna hämtade byarna själva i
vår butik. Även om vi önskade att vi hade tagit beslutet tidigare att byta leverantör och ändra konceptet
blev slutresultatet över förväntan. Vi anser att man bör bygga ut och vidareutveckla detta till kommande
jamboreer för att lyckas ännu bättre.
Avdelningen gjorde en undersökning bland deltagarna för att se vad det tyckte om vår butik och det var
till stor del positiv respons, de flesta nämnde bara att portionerna var aningen stora.

1.2. FUNKTIONÄRSMAT

Maten till funktionärerna använde sig av ett mer beprövat koncept: maten lagades i ett storkök och
funktionärerna åt den i uppbyggda matsalar. En av de stora utmaningarna avdelningen upplevde var
volymberäkningar både i storlek på portioner men även i antalet ätande. Svårigheten i beräkningen av
antal ätande berodde till stor del på att vi inte fick den information från de andra funktionerna som vi
behövde. Funktionerna hade beställt matpaket men kom ändå och åt i matsalen, vissa dagar uteblev en
hel funktion utan att detta meddelades till oss. Vi gjorde vårt bästa men det är svårt att hålla nere svinnet. Något att ta med sig till nästa jamboree är en tydligare gränsdragning både inom funktionen men
även mellan de andra funktionerna.
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Vi nådde väl upp till våra mål med korta köer och nöjda funktionärer. Vi mätte köerna varje dag för att
kunna planera om och få ett bättre flöde om vi märkte att det stoppade upp någonstans.
Avdelningen för förläger och efterläger hade som uppdrag att leverera mat under uppbyggnadsfasen och
avvecklingsfasen. Det var svårt att planera detaljer då maten på efterlägret skulle lagas på de råvaror som
blev över från jamboreen. När det kom till förlägret kämpade avdelningen med bristande information
från de andra funktionerna, vi fick sent siffror på antalet funktionärer som skulle vara på plats och äta
under både förlägret och efterlägret. Detta gjorde att avdelningsansvariga fick göra mycket ad hoc och
svinnet tyvärr blev högre än förväntat.

1.3. MÅLUPPFYLLELSE

Vi hade flera mål och uppfyllde visa helt och andra till stor del. Men ett mål som vi insåg var svårt
var att minst 39 % av våra produkter skulle vara antingen kravmärkta, lokalproducerade, ekologiska,
klimatsmarta eller rättvisemärkta. Detta var inte bara svårt att nå utan även en otydlig formulering.
Hur räknar vi antalet produkter? Är det av totalt antal inköpta artiklar eller av artikeltyper. (Exempelvis
vi köper 1 st ekologiskt äpple och 9 päron; blir procentsatsen 10 % eller 50 %). Ytterligare ett sätt att
beräkna detta på kan vara hur mycket pengar respektive kategori har kostat, vilket dock kan vara missvisande eftersom de märkta varorna vi är ute efter generellt kostar mer. Vi finner dock att detta mål är
viktigt för Scouternas varumärke och bör finnas kvar i kommande målsättningar. Vår rekommendation
är dock att se över formuleringen och ha en plan för hur detta kan mätas redan under beställningsfasen.
Vi har valt att presentera vårt resultat på enklaste men kanske inte det mest lämpligaste sätt. Vi har tittat
på de varor vi beställ mest av från Martin & Servera (detta exkluderar dock aktiva val som tex MSCmärkt tonfisk till middag eftersom det endast beställdes en dag, även om kvantiteten var stor). Den
övergripande procentsatsen hamnar då på 7,1 %. Om man bortser från specialkosten som har mycket
begränsat utbud hamnar procentsatsen på 7,5 %. Anledningar till att detta mål inte uppfylls var dels att
många av dess produkter valdes bort till förmån för att hålla priset nere men också bristande medvetenhet om vår målsättning i beställningsförfarandet.

1.4. INKÖP OCH UPPHANDLINGAR

Vi saknade ett inköpsnätverk med ansvariga i vardera funktion. Det vore bra om två personer var ansvarade för detta nätverk och att de kunde hjälpa till med upphandlingar och kontakta leverantörer dagtid.
Funktionsansvarig och inköpsansvariga tog hand om alla upphandlingar som gjordes för vår räkning.
Mycket tid gick åt till detta och ibland fick de utnyttja semester för att kunna delta på möten med tänkbara leverantörer. Själva systemet med beslutsunderlag och godkännande av jamboreeledning och generalsekreterare fungerade väl men kanske inte var det mest inoljade maskineriet. Det borde ha skapats ett
rutindokument och mallar tidigt i processen.
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2. VARUMÄRKE & KOMMUNIKATION

2.1. UPPDRAG, ARBETSSÄTT, VERKSAMHET OCH UTFALL

Varumärke & Kommunikation ansvarade för Jamboree17s externa kommunikation, så som marknadsföring och PR med avsikt att utveckla Scouternas och jamboreens varumärke samt understödja genomförande av jamboreen. Det innebär att funktionen ansvarade för att ta fram strategier, grafisk profil och
namnsättningsrutiner för jamboreens verksamhet och platser så att intrycket var sammanhållet och stod
i samklang med jamboreens och Scouternas budskap. Funktionen ansvarade för grafisk design åt hela
organisationen, så som karta samt en stor mängd skyltar och banderoller.
Arbetet med att marknadsföra jamboreen var delat mellan oss och Deltagarservice. Varumärke &
Kommunikation ansvarade för den övergripande marknadsföringen: att skapa kännedom, intresse och
positiva associationer inför jamboreen. Marknadsföringskampanjer genomfördes inför och under jamboreen. Deltagarservice ansvarade för det konkreta försäljningsarbetet: att operativt agera så att många
medlemmar och icke-medlemmar valde att anmäla sig till jamboreen. Deltagarservice har också haft
hela ansvaret för all kommunikation med deltagare efter att de väl anmält sig.
Själva jamboreen speglades i foto, film och text i ett stort antal kanaler. Möjlighet för deltagare att
publicera i våra eller egna kanaler skapades. Under jamboreen ansvarade funktionen för att även arbeta
med Scouternas kanaler, då vi under genomförandefasen slogs ihop med kansliets kommunikationsavdelning. Av särskilt intresse var den app som funktionen tog fram och som användes till den huvudsakliga informationsspridningen under jamboreen. Vi ansvarade för framtagning och funktioner i appen,
medan Deltagarservice ansvarade för innehållet.
Genomslaget av funktionens arbete var mycket gott. Under 2017 nådde jamboreen varje dag i snitt 13
000 personer med sitt innehåll på facebook. Särskilt populära har dagsammanfattningarna och fotografernas dagsbilder varit. Fler personer än antalet deltagare på jamboreen laddade hem och använde
appen. Satsningen på en egen omfattande medieproduktion med filmer, artiklar och innehåll anpassat
för olika sociala medier har fallit väl ut.
Varumärke & Kommunikation hade ansvarat för arbetet gentemot press och media. Funktionen gjorde
direktutskick till lokalmedia med upptagningsområde på de platser som jamboreens deltagare kommit
ifrån och erbjudit text, bild eller intervjukontakter. Intresset i lokalmedia har varit stort i hela landet.
Nationell media har nåtts av pressmeddelanden och jamboreen genererade minst ett inslag i samtliga
stora rikstäckande tv-nyheter, inklusive ett långt inslag i Lilla Aktuellt. Det uppskattade annonsvärdet
för den exponering vi erhållit i massmedia uppgår till ca 8 000 000 kronor. En viktig del av arbetet med
media har bestått av ett samarbete med Scouternas Unga Talespersoner som har utbildats och deltagit
vid guidningar av externa gäster och vid intervjuer med media; både på telefon och på plats när journalister besökt jamboreeområdet. Det har känts extra viktigt då det inte bara vad som säga i media är
viktigt utan också vem som säger det: i en ungdomsorganisation bör unga personerna vara de som lyfts
fram.
Funktionen arbetade också med kommunikationsrådgivning till jamboreeledningen och ansvarade för
all kommunikation i händelse av kris. Det innebar att funktionsansvariga har haft jour dygnet runt
under den tid som beredskapsplanen gällt.
Funktionen har arbetat med en planeringsorganisation som har varit specialrekryterad och som har
bestått av specialister i olika ämnesområden. De har också utgjort den huvudsakliga delen av genomförandeorganisationen. De tillkommande funktionärerna har även de haft specialiserade kunskaper. En
del av medlemmarna har inte varit scouter, vilket vi ser som en styrka. Man har kunnat delta i funktionens arbete genom punktinsatser, utan att vara med på jamboreen samt på distans under jamboreen.
Den sortens arbete som funktionen har genomfört kräver inte bara specialiserade kunskaper utan också
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specialiserad utrustning. Funktionen skaffade utrustning i form av enklare arbetsdatorer och några
resursstarka datorer för bildredigering. Den utrustning som funktionärerna använde i sitt löpande arbete
i form av kameror och filmkameror hade de själva med sig. Värdet på denna utrustning uppgick till ca
1 500 000 kr. Utöver detta använde funktionärerna också egna datorer och surfplattor i stor utsträckning. Under genomförandefasen, och vid det sista förberedande jamboreemötet, hade funktionen slagits
samman med Scouternas kommunikationsavdelning varvid Scouternas kommunikationschef anslöt som
en tredje funktionsansvarig

2.2. ÖVERLÄMNING TILL SCOUTERNA OCH GEMENSAMT BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR

Vi hade som uppdrag att skapa en infrastruktur för kommande jamboreer. Vi byggde upp en struktur
och verktyg för Jamboree17 som är anpassad för att kunna användas vid kommande nationella och internationella jamboreer. Ett exempel är namnet Jamboree17 som är valt för att ordet jamboree ska etableras
ordentligt i Sverige och förknippas med det nationella, återkommande arrangemanget samtidigt som det
markerar vår tillhörighet i den internationella rörelsen. Den svenska kontingenten för deltagande i världsscoutjamboreen 2019 har nu tagit över stora delar av infrastrukturen och använder den. Vår förhoppning
är att det sparar resurser vid uppstarten av nya projekt, samtidigt som det fortsätter att befästa jamboreevarumärket.
Bilder och filmer som producerades under jamboreen användes inte bara för att skildra jamboreen när den
pågick utan ingår nu i Scouternas bildbank för användning i den ordinarie verksamheten. Vissa bilder har
fått särskild uppmärksamhet; WAGGGS kommer använda några i sitt arbete och Säkerhetspolisen har
uppmärksammat bilderna och kommer använda foton till sin årsberättelse.
De huvudsakliga områden där vi arbetat för att skapa en infrastruktur möjlig för Scouterna att förvalta och
utveckla vidare har varit:
NAMNET. Ett särskilt arbete gjordes kring namngivningen av jamboreen där det nu finns en beslutad rutin
för hur vi framgent ska benämna våra jamboreer.
GRAFISK PROFIL. Jamboreens grafiska profil är utformad för att kunna fortsätt användas vid kommande
genomföranden utan några kostsamma förändringar, samtidigt som den kan uppdateras för att uppfattas som aktuell och relevant.
JAMBOREESAJT. En grundläggande infrastruktur finns nu på plats för att fortsätta använda sajten till
kommande jamboreer. Scouterna ägde inte domänen, jamboree.se, men funktionen tog fram en överenskommelse med ägare och nu är det löst.
BILDER OCH FILM . Alla bilder jamboreefotograferna har tagit under jamboreen finns samlade i Scouternas
ordinarie bildbank. Bilderna är taggade för att de ska vara enkelt sökbara och användbara i den ordinarie
verksamheten.
SOCIALA MEDIEKONTON. När vi skapade kanalerna valde vi att inte sätta ett årtal på dem utan branda dem
med jamboree för att de ska bli mer långlivade. Kontona är överlämnade så att de kan användas av kommande arrangemang om de kanalerna fortfarande är aktuella, närmast kommer de användas för WSJ
2019.
JAMBOREELÅT. Jamboreelåten går att använda även vid kommande jamboreer. Avtal om rättigheter till
användandet av låten har förvaltats av staben.
KOMPETENSUTVECKLING AV PERSONAL. Innan Jamboree17 hade ingen anställd vid Scouternas kommunikationsavdelning deltagit i någon jamboree. Genom att arbeta tillsammans i en integrerad funktion, där
anställda och ideella arbetade sida vid sida, har kommunikationsavdelningen byggt upp en ansenlig
erfarenhet av det praktiska kommunikationsarbetet under en jamboree.
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3. DELTAGARSERVICE

Deltagarservice uppdrag har varit brett eftersom begreppet deltagare kan användas på så många olika
sätt. Under planeringen var uppdraget attrahera deltagare både nationell och internationellt samt informera om vad de som skulle delta ville veta. Under genomförandet var det att informera deltagaren samt
att ta hand om och leverera bra program till besökare/vip/internationella och externa deltagare.
Funktionen har haft kontaktytor mot alla andra funktioner samt Scouternas vanliga organisation, detta
har inte alltid varit lätt. Funktionen har också lidit av att det stundtals inte fanns några funktionsansvariga, vilket gjorde att funktionen som helhet inte klarade av att leverera alla sina mål. Avdelningarna
Deltagarinfo, Besökare/Vip/Internationell samt Externa deltagare har dock levererat mot de modifierade
målen under genomförandet med bravur. Om kommande jamboreer vill fortsätta med denna typ av
funktion finns det ett antal punkter som måste vara tydliga inom och utanför jamboreeorganisationen:
•
•
•
•

Tydligt med gränsdragningar mellan funktionen och övriga.
Säkerställa att funktionsledningen har förstått uppdraget, inte bara funktionsansvariga
Uppföljning i detalj första tiden eftersom en misslyckad ”attraktionskampanj” kan leda till att projektets mål inte uppfylls
Ansvaret för att svara på inkommande frågor skall inte ligga på ideella resurser utan finnas anställda
resurser.

3.1. EXTERNA DELTAGARE

Inför Jamboree17 fanns ett mål att det på jamboreen skulle delta 5000 personer som ännu inte var med
i Scouterna. Det målet har inte uppnåtts på grund av flera olika anledningar, men till största delen på
grund av brister i planeringsorganisationen.
Avdelningen bestod av två personer som båda kom in i jamboreeorganisationen sent våren 2017.
Med dessa förutsättningar blev tillslut resultatet uppskattningsvis 800 barn och unga från fritidshem,
LSS-boenden och HVB-hem i och omkring Kristianstad. Dessa deltog som dagsdeltagare under fyra
dagar, ungefär 200 personer per dag. Utifrån utvärderingar kan vi se att de fick en riktigt bra upplevelse
av både Jamboree17 och Scouterna i stort. Framgångsfaktorer till att deltagarna fick en bra upplevelse är
främst:
•
•

•
•

att programfunktionerna var välkomnade, flexibla och lösningsorienterade.
öppenhet hos kårerna som deltog på jamboreen. I stort sett alla de externa deltagarna fick spontana
inbjudningar att hälsa på i kårernas byar och fick därmed se mer av jamboreen och av Scouterna än
vad som planerats och förväntats.
kommunens vilja till samarbete och att det där fanns stora tidsresurser att nyttja
att de funktionärer som deltog var öppensinnade, ansvarstagande och självständiga

Avdelningens största medskick till kommande jamboreer är att jobba med externa deltagare är fantastiskt roligt och givande, men att det krävs stora resurser. Ska det göras igen så behöver det göras på
riktigt, med en stabil avdelningsgrupp som arbetar aktivt, strukturerat och målmedvetet redan från
början. Eftersom det kommer krävas både metodutveckling och kvantitativt arbete i form av att söka
upp och kontakta personer och organisationer som är potentiella deltagare på nästa jamboree, kommer
det återigen behövs tillgång till stora tidsresurser.
Vår rekommendation är därför att det till nästa jamboree ska finnas en person som är anställd att jobba
med externa deltagare och att denne är med i avdelningsgruppen redan från start.
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3.2. DELTAGARINFORMATION

Avdelningens uppdrag var att vara den huvudsakliga källan av information för Jamboree17 innan, under
och efter lägret. Innan jamboreen skedde detta genom kontaktmejl, sommarturné, lägerbrev. Under
lägret innebär det ansvar för Info-tält, anslagstavlor, lägerbok, möten med gruppansvariga. Vi ansvarade
även för att koordinera in- och utcheckning med Logistik.
Vi ser ett behov av en funktion som tar hand om deltagarna men tyvärr så har vår funktion inte haft tydliga avgränsningar som varit förankrade i hela organisationen. Detta har lett till att vi blivit en ”slasktratt”.
En svårighet i vår avdelning var att vi var beroende av alla andra funktioner och i många fall behövde få
in information för att kunna göra vårt arbete. Detta har i många fall varit riktigt svårt och inte alls fungerat, deadlines har inte hållits. Kommunikationsnätverket skulle haft en stor roll i att hjälpa alla med
detta men det har inte fungerat. Det har slutat med att vi fått gå till funktionsansvariga i varje funktion
för att få information.
Vi är glada över hur det blev i genomförandet, vilket var mycket för det arbetet vi gjorde i planeringen
men också för den bra gruppen vi var tillsammans med våra funktionärer. Vi hade hela tiden focus på
att ge deltagarna en bra upplevelse.
Inom avdelningen hade vi bra arbetsfördelning på olika områden vilket gav trygghet och stabiliteten
i gruppen. Vi hade en bra variation i ålder och erfarenhetsmässigt både i avdelningen och bland våra
funktionärer som skapade ett bra klimat och en härlig stämning.

3.3. BESÖKARE & INTERNATIONELLT

Avdelningens uppdrag var att bjuda in och ansvara för besökare, gäster och internationella deltagare.
3.3.1. FRAMGÅNGSFAKTORER:
• Många internationella grupper som deltog under Jamboree17
• Bra mottagning av dagsbesökare första mötet med Jamboree17.
• Bra upplägg av guidade turer med stor flexibilitet
• Upplägget med att träffa alla internationella grupper för att prata lite och höra hur läget var och vad
deras vänkår tyckte om samarbetet.
• Fysisk loggbok för att enkelt följa upp vårt dagliga arbete
• Tryckta kartor men med mer detaljer
• Bra app
• Systemet Helpy
Inför framtiden skulle vi uppmana de som får till uppgift att verka inom en liknande ansvarsområden
att tänka efter kring följande:
•
•
•
•
•
•

Planeringsfasen komma igång tidigare.
Bättre utbildning av verktygen som skulle användas så som intranät, Helpy och Scoutnet.
Tydligare deadlines och bättre samarbeten inom funktionen Deltagarservice samt med andra funktioner.
Bestäm vad som ska översättas, det bör inte vara upp till varje funktion att bestämma.
Interntransporter fungerade inte som vi önskade. Borde ha skötts på parkeringen och inte när personer hunnit komma till besökstältet vid portalen.
Parkerings-/campingbiljett-rutiner måste ses över och planeras bättre.
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•
•

Besökstältet var det första besökarna såg så borde varit mer fokus på det från Varumärke och kommunikation, med tanke på branding och placering.
Ett förslag inför nästa jamboree att det bör finns information om hur ”en dag på lägret” fungerar i
Sverige för internationella deltagare för att minska riskerna för ”kulturkrock”.
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4. PLATSPLANERING

Platsplaneringsfunktionens uppdraget var att skapa de fysiska förutsättningarna för Jamboree17. Detta
innebar att se till att Jamboree17 hade tillgång till tjänligt vatten, avlopp, tält, bodar/containrar och
samband. Utöver detta hade även platsplaneringsfunktionen uppgift att planera områdets layout och om
samordna övriga funktioners behov av ovanstående.

4.1. FRAMGÅNGSFAKTORER
•
•
•
•
•

Högt säkerhetstänkande både i planerings- och genomförandefasen resulterade endast i ett allvarligt
tillbud på uppskattat 15 000 till 20 000 arbetstimmar.
Samordning av intressentkrav kring tält, bodar/containrar, ytor, m.m. och kreativ samordning av de
samma. Vilket minskade behovet av inhyrd tältyta med ca 10 000 till 12 000m².
Hänsynstagande till programidén och övriga intressentkrav vid skapandet av jamboreeområdets
layout och karta.
Skapandet av ett robust sambands och kommunikationsnät, vilket bidrog till få driftstörningar.
God samverkan med intressenter, både inom jamboreen och externt med grannar, Kristianstad
kommun, Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Detta gjorde att begynnande problem kunde
lösas innan de blivit för stora.

Inför framtiden skulle vi uppmana de som får till uppgift att verka inom en liknande ansvarsområden
att tänka efter kring följande:
•

•

Undersök möjligheterna att få en av de funktionsansvariga projektanställd ca 2 år före och 6 månader efter tänkt jamboree. Mycket av det planeringsarbete som ligger till grund för ett lyckat jamboreeområdet måste bedrivas under kontorstid, exempelvis för att kunna sköta kontakter med kommun, myndigheter och leverantörer.
Våga välja mer än en leverantör eller utländsk leverantör för eventmaterial såsom tält, toaletter, duschar, bodar, m.m. Vid val av fler leverantörer kan priserna pressas. Det är ytterst få leverantörer som
kan leverera en helhetslösning till 15 000 till 25 000 deltagare. Undersök också möjlighet att hyra
denna typ av utrustning från närliggande grannländer.

4.2. PLANERINGSFASENS FRAMGÅNG OCH UTMANINGAR

Platsplanering hade under hela planeringsfasen en stor utmaning med att rekrytera personer. Vi fick
också under planeringsfasen avhopp. Detta gjorde att alla som fanns i organisationen fick mer eller
mindre dubbla roller och vi detta gjorde i sin tur att vi inte kunde rekrytera i den takt som vi tappade
medlemmar i vår organisation.
Att vi hade svårt att rekrytera och var en relativt liten grupp som planerade bidrog dock till något som
var mycket positivt. Vi blev en mycket sammansvetsad som trots mycket olika bakgrunder och yrkeskunskaper kunde stärka och stötta varandra.
En annan utmaning med rollen som platsplaneringsfunktion är att vi hela tiden var tvungen att ligga ett
steg före övriga funktioner då vi hade en hel del myndighetskontakter, lagkrav och leverantörskontakter som behövde skötas. Detta gjorde att vi var tvungna att ta vissa beslut och lägga vissa beställningar
innan vi överhuvudtaget visste om vi skulle få beställningar som motsvarade detta. Ett exempel på detta
är beställning på slanor och flaggstänger som måste läggas mer en ett år före.
Under planeringsfasen fick vi ändrade lagkrav inom elsäkerhetsområdet. Detta medförde att vi var
tvungna att ta fram ett egenkontrollprogram för elsäkerhet och införa en roll som elsäkerhetsansvarig.
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4.3. GENOMFÖRANDEFASEN FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR

Platsplaneringsfunktionens rekryteringsläge vid ingång i genomförandefasen var inte optimal. Vi saknade en del ledande befattningar och dessutom hade vi samma förutsättningar beträffande funktionärer
som i resten av organisation, därför var vi tvungna att jobba på ett kreativt och ett mer integrerat sätt
framförallt under uppbyggnadsfasen av jamboreeområdet.
En framgångsfaktor i detta var att alla som medverkade under uppbyggnadsfasen jobbade mot samma
mål och som en grupp. Kraftsamlingar skedde på helger och vi jobbade långa dagar. För att orka med
detta arbetstempo ordnade vi med extra mat och försökte att ta de pauser som behövdes för att inte
överbelasta funktionärerna.
En annan framgångsfaktor var att integreringen av alla funktionärer som vistades på jamboreeområdet under uppbyggnadsfasen fungerade väl. Under uppbyggnads- och återställningsfasen var alla som
närvarade på jamboreeområdet arbetsledda av platsplaneringsfunktionens organisation vilket fungerade
mycket bra.
En utmaning med framförallt uppbyggnaden av jamboreeområdet var bristen på individer med dokumenterad kompetens inom vissa områden. Framförallt gällde detta el-området och VA-området. Inom
el-området finns det starka lagkrav på vem som är behörig att utföra arbeten med el. Då bristen blev
påtaglig under uppbyggnadsfasen tog jamboreeledningen i samråd med platsplaneringsfunktionen att
köpa in viss arbetskraft.
En annan utmaning var att antalet förlägerfunktionärer var lägre än förväntad. Detta medförde att
platsplaneringsfunktionens personal, som främst var tänkt att arbetsleda och administrera arbetet, var
tvungna att arbeta rent praktiskt med vissa arbeten för att hinna få klart jamboreeområdet. Denna fråga
eskalerades till jamboreeledningen som tog beslutet att tillsätta två administrativa roller på plats för att
stötta i arbetet.
Tillsättningen av de administrativa rollerna visade sig vara en mycket lyckad förstärkning. Att de dessutom var anställda på Scouterna och genom detta hade tillgång till administrativa stödsystem var mycket
bra.

4.4. UTFALL, EFFEKTEN OCH BIDRAG TILL JAMBOREEUPPLEVELSEN SOM HELHET

Att ta ansvar för jamboreeområdet och dess utformning är ett stort arbete som har många intressenter.
Platsplaneringsfunktionen valde i ett tidigt skede att försöka få ett medskapande i detta. Men det var
inte alltid en lätt uppgift då det fanns kraftiga fysiska begränsningar på jamboreeområdet såsom vart
vattenposter, toaletter och tält måste placeras rent fysiskt för att passa med befintlig infrastruktur i marken. Vi ansåg dock att vi inte själva kunde designa layout utan behövde få ingångsuppgifter från övriga
funktioner, då layouten var en stor del av deltagarens helhetsupplevelse. Detta medförde att vi valde att
invänta programförklaringen och när den kom anpassa områdets design och layout efter den. Självklart
var vi tvungna att anpassa oss efter verkligheten men lyckades tillslut få till en helhet som både likande
programförklaringens idé men även tog hänsyn till övriga funktioners krav.

4.5. SKILLNAD MELLAN PLANERAT OCH UTFÖRT ARBETE

Den stora skillnaden mellan planerat och utfört arbete var att vi var tvungna att jobba kreativt och med
resursbesparingar på ett sätt vi inte hade kunnat förutse. Materiellt gällde detta exempelvis hur mycket
som hyrdes in i förhållande till vad som köptes in och sedan såldes efter jamboreen. Genom att kombinera hyra av utrustning och inköp gjorde att vi kunde hålla nere kostnaderna i förhållande till budgeterad kostnad. Personellt var vi tvungna, på grund av underskottet av funktionärer, att dubblera vissa roller och utmana oss att göra vissa jobb som kanske inte var det man tänkt men vi tror att detta gav våra
funktionärer en stärkt självkänsla och förmågan att framtiden våga pröva något utanför komfortzonen.
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4.6. REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDEN

Vi rekommenderar att de som i framtiden får en liknande roll funderar över följande:
•
•
•
•

Inför en samordnande avdelning som får till uppgift att inhämta intressentperspektivet från övriga
funktioner. Denna avdelning bör ha uppgiften att leda och fördela arbetet inom ett platsnätverk.
Försök att rekrytera nyckelkompetenser i ett mycket tidigt skede. Detta gäller framförallt kompetenser inom el, VA och samband, där vi upplevt att det varit svårt att rekrytera.
Lyft blicken vid upphandling av hyrda tjänster. Överväg även delade upphandling
Tänk på säkerheten. Många av våra funktionärer var yrkesarbetande inom de områden som de
även jobbade med under jamboreen. De som inte är yrkesarbetande inom denna typ av arbeten har
kanske inte samma rutinmässiga säkerhetstänk och därför är det ytterst viktigt att ha med detta i
bakhuvudet vid genomförandet.
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5. PROGRAM

5.1. PROGRAM UPPTÄCKARE

Vårt syfte var att skapa programaktiviteter för deltagare i åldern 10–12 år. Programmet skulle passa de
deltagare som varit scouter sedan tidigare, och de som inte är scouter i nuläget. Detta skedde genom att
skapa ett program som fokuserar på medskapande, öppenhet och stärkt självkänsla; vilket var ledorden
för Jamboree17. Vi upplever att vi uppnådde detta syfte och känner oss mer än nöjda med det programmet vi levererade samt sättet vi arbetade på. Under de två år som vi planerade och genomförde programmet fokuserade vi hela tiden på att ha ett öppet och prestigelöst klimat, vilket vi tror haft en direkt
inverkan på att vi har haft nöjda funktionärer samt att deltagarna upplevt att programmet var mycket
bra.
Det som vi identifierat som framgångsfaktorer är att:
• Vi hela tiden trodde på våra idéer och höll fast vid dem. Samtidigt har vi velat vara ödmjuka inför
att det i scoutsverige finns mycket kunskap och erfarenhet som vi försökte dra nytta av.
• Rekryterade personer med kompetenser inom olika områden. Exempelvis hade vi en landskapsarkitekt som fokuserade på hur område skulle byggas upp och en person som inte är scout som fokuserade på hur inkluderande programmet var.
• Vi försökt ge fria händer att planera, samtidigt som vi arbetat för transparens mellan funktionsledning och avdelningarna. Vi har försökt komma bort från hierarkier och strukturer som skapar ett “vi
och dem”.
• Låta planeringen av programmet vara noggrann och genomtänkt, det är trots allt det som deltagarna
har med sig hem efter en jamboreevecka. Våga tänka stort och utan gränser, en jamboree ska kännas
mer “wow” än ett kårläger. Det går såklart bra att ha exempelvis fotboll som aktivitet, men då med
en twist som känns modern och nytänkande.
• Vi har försökt hitta och rekrytera engagerade, kloka och brinnande personer.
För framtida planeringsorganisationer finns det givetvis mycket som skulle kunna göras annorlunda, vi väljer att lyfta fram de två viktigaste områdena:
• Om ni ska ha samma uppdelning som oss – där de olika åldrarna har egna platser och eget program – är det viktigt att våga satsa ordentligt på det. Det behöver inte vara stora utmaningar på de
flesta pass, de uppskattar tid i hubben och att hinna testa de små utmaningarna. De utmaningar
som finns måste vara synliga för att upptäckaren ska genomföra den. Lämna tid för Upptäckarna att
upptäcka sitt eget område.
• Om det ska vara flera funktioner som arbetar med programmet bör en utformning som är mer
effektiv skapas för hur samarbetet ska gå till. Vi lade mycket onödig tid och energi på att styra en
ganska stor samverkan gällande programmen. Ett förslag hade varit att det funnits en person som
ansvarat för de gemensamma frågorna mellan programfunktionerna.
5.1.1. PLANERINGSFAS OCH GENOMFÖRANDEFAS
Upptäckarfunktionen har under hela planeringsfasen valt att ha samma struktur på organisationen. I
funktionsledningen ingick två funktionsansvariga, ansvariga för HR och kommunikation (en person),
plats samt ekonomi. I funktionsledningen ingick även två avdelningsansvariga för avdelningen stora
utmaningar och två avdelningsansvariga för avdelningen hubb. Avdelningsansvariga ingick i funktionsledningen för att skapa en transparent organisation, där beslutsfattandet skedde på ett bredare plan och
som underlättade kommunikationen i funktion.
5.1.2. RESURSER OCH SAMVERKAN
Som i de flesta stora projekt är frågan om resurser känslig. Innan projektet genomförs är det svårt att
veta hur många funktionärer som kommer finnas att tillgå samt hur budgetläget ser ut, vilket skapade
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osäkerhet. Den dagen deltagarna kom till lägret visste vi ännu inte hur många upptäckare som skulle
komma. Detta var någonting vi tidigt flaggade för. När det visade sig att antalet upptäckare dubblerades
påverkades inte vårt funktionärsantal utan enbart arbetsbelastningen på de funktionärer vi blivit tilldelade. Under för- och efterläger signalerade våra funktionärer att de kände sig dåligt behandlade och att det
var en machostämning, någonting som verkligen bör ses över till nästkommande jamboreer.
Samverkan mellan olika funktioner är oerhört viktigt, dels för att vi var beroende av varandra för att
genomföra en bra jamboree, men också för att minska på arbetsbelastningen. För att samverkan ska
fungera är det viktigt att de som rekryteras redan från början är medvetna om att de förväntas upprätthålla en samverkan med övriga funktioner. Om en god samverkan finns mellan de olika funktionerna är
det större chans att alla funktioner ses som likvärdiga, vilket vi önskar varit fallet under denna jamboree.
I vissa fall upplevde vi att programmet hade ganska låg status, vilket troligen hade kunnat motverkas
med bättre samverkan mellan funktionerna.

5.2. PROGRAM ÄVENTYRARE

Äventyrarprogrammet var uppdelat i två avdelningar: stora utmaningar och hubben. Äventyrarna deltog
i de stora utmaningarna tillsammans med sin patrull. Det fanns tre stora utmaningar som pågick mellan
klockan 9:30 och 15:30 måndag-fredag. De dagar som patrullen inte hade en stor utmaning kunde
patrullen åka och bada, hänga i hubben eller besök resten av lägret. Hubben var öppen mellan klockan
10 och 22. Under lägret deltog 2 700 äventyrare. Under lägret var vi ca 60 funktionärer och 30 ledarfunktionärer per dag.
5.2.1. STORA UTMANINGAR
Stora utmaningar var aktiviteter som antingen spände över en längre tid eller var mer komplexa. Utmaningen gjordes i patrullen och tog en dag att göra. Den utmanade patrullen både fysiskt och psykiskt
och innehöll flera moment.
•
•

•

•

Hali ya hewa – fyra mindre utmaningar. Utmaningarna hade fokus på miljö, hållbar utveckling och
samarbete i patrullen.
Ujumbe-listan – massa små utmaningar där patrullen skulle söka kontakt med andra, på plats och
utanför jamboreen via sociala medier, för att utmana både patrullen och sig själva. Aktiviteterna
kunde göras i ”kön” till andra aktiviteter eller när patrullen ville göra en liten utmaning. Patrullen
kunde nå flera nivåer och när patrullen nådde en nivå så fick de ett armband.
Byggnationer – tre olika programpass; Scout City, vattenledning och katapult. På Scout City skulle
patruller byggde en del av Scout City och placerade sin egen avatar i staden. De byggde med bambustavar där byggnaderna var ungefär en meter höga. Patrullen fick själv välja vad de skulle bygga
men de skulle fundera på vad som saknas i staden och hur de ville att deras drömstad skulle se ut.
Free Being Me – koncept framtaget av WAGGGS och består av ett aktivitetspaket. Genom roliga
aktiviteter arbetar man med hur det går att få kroppsligt självförtroende och självkänsla. Detta blir
möjligt genom att lära sig att värdesätta sin kropp, stå emot sociala påtryckningar och hjälpa andra
att få bättre kroppsligt självförtroende.

5.2.2. HUBBEN
Till Aktivitetscentret i äventyrarhubben fanns det möjlighet att gå när man inte var på stora utmaningar.
Området inbjöd till möjligheter att utvecklas både som individ och som patrull genom bland annat lek
och hantverk. Det fanns också möjligheter till att spela eller hänga med sina nya kompisar i hubben.
Aktiviteterna var uppdelade i:
• Små utmaningar – mer individuella aktiviteter som var mer spontana aktiviteter. Exempel på små
utmaningar var hinderbana, filmaktivitet, hoppborg, spelhörna och såpad stock.
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•
•

Hantverk – patrullen kunde hämta ut boxar eller delta i större handledda grupper. Exempel på hantverk var paracod, täljsten och tälja skedar.
Kvällsaktivitet – var centrerad kring cafétält där de kunde umgås mellan kår- och landsgränser över
ett spel eller köpa nåt i äventyrarnas egna café. Exempel på aktiviteter var karaoke, disco, bingo,
quiz, tivolifemkamp och bio.

5.2.3. UTVÄRDERING
Alla lägerplaneringar har sina motgångar och framgångar. I slutändan är ändå det viktigaste att både
deltagare och funktionärer får en upplevelse för livet. Vi är väldigt nöjda med hur programmet blev. Att
införa en hubb för Äventyrarna var något nytt och en stor framgång. Känslan när karaoken övergår till
allsång och flera hundra Äventyrare sjunger för full hals med är en svårslagen upplevelse.
Planeringsfasen:
Planeringen tog nästan två år. Under det första året ägnades den mesta tiden till att rekrytera funktionärer
och skriva en programförklaring. Efter ett år då programförklaringen blöts och nöts i mängder med olika
grupperingar så blev det ett dokument som i väldigt liten utsträckning användes i planeringsprocessen.
Rekrytering av funktionärer till planeringsorganisationen var en utmaning som följde med i hela processen. Att nå ut och rekrytera utanför de rekryterades kontaktnät var väldigt svårt. Inför kommande läger
tror vi att det behöver vara en tydlig plan hur man skall rekrytera funktionärer. Funktionsledningen
arbetade aktivt med att alla skulle känna att de hade mandat att utveckla sina tankar och detta tror vi
var en framgång och en orsak till att vi inte hade några avhopp från planeringsorganisationen.
Tidigt i planeringsfasen bestämde vi oss för att ha åldersanpassade hubbar, något som blev uppskattat
av deltagarna. Vi bildade tidigt olika planeringsgrupper som hade en idé om hur utmaningarna skulle
genomföras. Under planeringsfasen har vi tillsammans utvecklat olika utmaningar, en del fick vi skrota
medan andra kunde vi behålla. Det är viktigt att denna kreativa fas får ännu mer utrymme och att de
som ska vara ansvariga för programmet på plats får vara med och bestämma. Vi tror också det är viktigt
att det finns en röd tråd som löper genom hela lägret. Till viss del tror vi att vi misslyckades med detta
under Jamboree17, där tanken om Umoja kom i skymundan.
Under planeringsfasen sammanställde vi ett terminsprogram för äventyrarna och skickade ut till alla
kårer i landet under hösten 2016. Terminsprogrammet var tänkt att användas antingen i sin helhet eller
delar av det. Två av aktiviteterna var förberedelse för jamboreen, patrullerna skulle göra en patrullflagga
och en avatar till umoja-city. Flaggorna sattes upp i entré till äventyrarnas hubb. Detta var ett bra sätt
att skapa engagemang och medskapande inför lägret.
Genomförandefasen:
Från maj till förlägrets början gick mycket tid till att anpassa programmet till de funktionärer som vi
fick. För att få ihop Free Being Me krävdes det funktionärer som ville leda en grupp och som kunde
vara med på den utbildning som krävdes för att kunna hålla i programmet. Detta gjorde att vi fick flytta
runt funktionärer mellan våra grupper. Funktionärsläget ledde även till att vi två veckor innan lägrets
start fick lägga ned en av våra stora utmaningar. Värt att notera att vi hade väldigt positiva funktionärer
som såg helheten och lätt kunde anpassa sig om arbetsuppgifterna förändrades. Ledarfunktionärerna
som hjälpte till i funktionen gjorde en otrolig insats och gjorde programmet genomförbart. Funktionärerna var indelade i mindre patruller för att ha en tillhörighet.
Vi kan konstatera att det var ett bra upplägg att ha tre stora utmaningar. Det fanns då gott om tid för deltagarna att besöka stranden, åka till Kristianstad och prova aktiviteterna i navet. Ytterligare en faktor som
gjorde att upplägget fungerade var att vi hade Ujumbe-listan som kunde genomföras när som helst under
lägret. Den gjorde att väntetiderna inte blev så tråkiga. Våra tre stora utmaningar var relativt olika och
tillsammans med de små utmaningarna som fanns i hubben blev det en bra blandning av aktiviteter.
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Free Being Me blev väldigt lyckat trots att det är ett svårt ämne att diskutera. Hali ya hewa justerade vi
någon dag innan jamboreen, vi tog bort vissa av miljöaktiviteterna och la in aktiviteter där fokus patrullen, det blev en bra blandning. Ujenzi-bygge, bestod av tre aktiviteter där alla tre var uppskattade men i
efterhand kunde vi ha tagit bort vattenledningsaktiviteten.
Vi kommunicerade ut vilket programpass de olika kårerna skulle delta i via appen och via uppsatta plakat. När deltagarna kom till hubben hade vi två personer som guidade dem till rätt plats. Där slussades
de in i rätt kö, detta gjorde att väntetiderna inte blev så långa.
I hubben fanns cafétält och hantverkstält, runt dem fanns alla små utmaningar och andra aktiviteter
som man kunde genomföra när man ville. En lärdom är att det är viktigt att informera om alla aktiviteter som pågår i hubben. Under planeringen var vi oroliga att Äventyrarna skulle tycka det var roligare att
gå till Utmanarnas hubb, men detta problem upplevdes inte under lägret då det blev så uppskattat i vår
hubb.
Saker vi gjorde särskilt bra:
• Hubben var en succé
• Det blev en bra blandning av stora utmaningar
• Funktionärerna var engagerade och hade tydliga mandat.
• Karaoken var en väldigt uppskattad aktivitet
Tankar inför framtiden:
• Se över tryckkostnader
• Ha en plan för rekrytering
• Det hade varit en fördel om någon från Scouterna programgrupp fanns med i planeringsorganisationen

5.3. PROGRAM UTMANARE, ROVER OCH VUXNA

5.3.1. AKTIVITETERNA:
När det gäller utmanarprogrammet och de stora utmaningarna så blev framförallt diskussionsutmaningen ”Bygga Umoja” en stor succé bland deltagarna. Även strandhänget, där själva aktiviteten var att bara
umgås på stranden, blev väldigt uppskattad. Aktiviteten ersatte den tidigare inplanerade ”Kristianstadsdagen”, som av flera orsaker inte gick att genomföra. Beslutet att byta aktivitet var svårt, men vi hade
stöd från Kristianstads kommun som förstod varför vi gjorde det vi gjorde och med facit i hand var det
helt rätt beslut. Konserterna i utmanarhubben var populära, dansaoke blev en hit, karaoke var också
populärt och även spelhörnan i caféet var välbesökt.
Vuxna deltagare hade workshops och spännande föreläsningar i sin hubb. Något alldeles extra var de
många kluriga omgångarna av ”På spåret”, det var i princip fullsatt varje gång. Programpunkterna hade
fokus på Roverfärden. Cafét var välbesökt på kvällstid, inte helt oväntat eftersom att på dagarna var
många roverscouter på andra håll som funktionärer eller ledare.
Familjescouting innebar att man kunde låna material och utrustning för att prova på att vara scout. Det
fanns färdiga kit att låna. Tyvärr så nådde vi inte ut med detta koncept så det var inte många som nyttjade det. Lägis är platsen där funktionärernas barn kan tillbringa sina dagar när föräldrarna är i tjänst
på jamboreen. Där tog vi emot blöjfria barn upp till åtta år. De över åtta år skulle ingå i patruller med
en patrulledare. Det vi ganska snabbt insåg var att lägis inte fungerade optimalt som del av en programfunktion. Det var dessutom svårt att rekrytera ansvariga och funktionärer till verksamheten. De som
anmälde sig till att vara funktionär på en programfunktion tyckte det var märkligt att de hamnade på
lägis. Konceptet lägis är toppen, men man behöver se över både var det ska ligga rent platsmässigt men
framförallt var i organisationen verksamheten ska befinna sig.
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5.3.2. VÅRT ARBETE:
Våra planerade möten, fysiska och via telefon, har varit ett stort stöd. Det har framförallt hjälpt funktionsansvariga att ha övergripande koll hur läget är och hur arbetet fortskridit. Väl på plats gick allt i en
rasande fart. En av de större utmaningarna vi stötte på var att en del av den slutliga programplaneringen inte var färdig när vi kom till fältet, utan fick färdigställas på plats parallellt med uppbyggnaden av
lägret. Ett annat problem var att vi var för få funktionärer. Men att det blev så bra som det blev berodde
helt på våra fantastiska funktionärer! De löste problemen med ett glatt humör.
När deltagarna dök upp och vi körde igång verksamheten var vi oerhört nära att få ställa in flera delar
i vårt program. Lärdomen från detta är att de som fördelar funktionärer exempelvis inte bör lägga alla
funktionärer från ett och samma land på en programfunktion. Den här gången var det deltagare från
flera länder som inte fick inresetillstånd, vilket påverkade vår verksamhet i mycket stor omfattning.
En annan lärdom är att man ska se över hur man placerar ut funktionärer och ha en större flexibilitet.
Vi fick bland annat hjälp från funktioner som hade överskott på funktionärer första dagarna.
5.3.3. REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDEN:
Olyckligtvis drabbades funktionen av avhopp i flera led. Detta innebar att organisationen stod utan
funktionsansvariga, HR-ansvarig med mera. Omsättningen på personer gjorde att stor del av det som
tidigare var planerat försvann. Även om det fanns personer kvar så var själva tankearbetet och slutmålet
inte tydligt för oss som tog över. Något som skulle ha gjorts direkt när det blev klart att funktionsansvariga skulle försvinna och någon ny tas in var att kalla samman alla berörda och se till att de får träffas
fysiskt. Det som räddade hela funktionen och dess program var alla de duktiga och ambitiösa programansvariga.

5.4. GEMENSAMMA AKTIVITETER

5.4.1. UPPDRAGET
Vi kände redan från början att uppdraget var brett, sannolikt var det för brett. Det var ett stort stöd att
vi hade ett bra samarbete mellan alla programfunktioner i början. Nu i efterhand kan vi se att vi organiserade oss lite för tungrott, när vi inte blev så många som vi önskade. Navet, Livsåskådning, Ledarskapsön blev ”gemensammas” hubb. I planeringsfasen identifierades en stor risk att vi kunde komma att
krocka med aktiviteter i övriga hubbar, blev det blev inget problem i realiteten då antalet deltagare och
antalet funktionärer var lägre än förväntat.
5.4.2. REKOMMENDATIONER
Stora samlingar bör ligga under Varumärke & Kommunikation. Det bör ledas av en professionell och
startas 6 månader innan jamboreen. Det kräver både professionell erfarenhet av event och stor kunskap
om Scouternas värdegrund. Personerna som driver detta måste vara kreativa och drivna. Det var bra att
inte ha något mittevent utan ha lägerbål vid flera tillfällen. Tidpunkt för invigning bör inte vara före
klockan 15. Tidpunkt för avslutning bör vara på kvällen. Ju senare på kvällen desto större förväntningar
hos publiken. En framgångsfaktor är en tydlig och tidig brief till stora samlingar från jamboreeledning.
Det bör även finnas milstolpar som det följs upp utifrån med samtliga aktörer, inklusive beställaren.
Det praktiska ansvaret för platsen Navet bör ligga hos en annan funktion, en programfunktion som ansvarar för att fylla platsen. Dessutom borde en programledningsgrupp och en programstab ansvarar för
idé, gränsytor och att leda grupper som jobbar med hubbar och aktiviteter. Avdelningsansvariga borde
ha startat senare, gärna när programidé och kommunikationsplattform fanns.
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5.4.3. FRAMGÅNGSFAKTORER
• Stor mängd frihet under ansvar, platt organisation.
• Väldigt duktiga och engagerade funktionärer som har lanserat och genomfört idéer = medveten
rekrytering där funktionären som är intresserad av just det de gör
• Egen teknik och fix-grupp.
Lärdomar för framtiden
•
•
•

Dela upp uppdraget mer.
Utnyttja funktionsledningen under genomförandet och bygg gruppen under planering.
Erfarenhet av lägerinfrastruktur måste finnas inom funktionen.

Teknik- och scenleveranser kräver erfarenhet. Tips: det är lättare att skala upp än ned.
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6. LOGISTIK

6.1. SAMMANFATTNING FRÅN FUNKTIONSLEDNINGEN

För att ha en samordnad plan gjorde vi tillsammans med Platsplanering en ”genomförandefil”, där vi
samlade alla tidsplaner och uppgifter. Detta fungerade bra tills vi började närma oss förlägret. Då la vi
istället tiden på att lösa bristen på funktionärer, sen planering samt att budgeten skulle dras ner med 15
%. Det gjorde att vi fick lösa uppgifter på plats. Alla funktionärer var lösningsmotiverade och gjorde
långa dagar på fältet för att lösa så mycket som möjligt. Genomförandefilen var ett bra verktyg för att
visualisera vilka utmaningar vi har framför oss.
Arbetsbelastningen har varit hög under alla perioderna av jamboreen. För att undvika utmattade funktionärer planerades schemalagda pass för att säkerställa vila. Dock var detta svårt att verkställa i verkligheten eftersom vi hade mycket jobb och lite folk. Det är viktigt att kunna och våga säga stopp så att
man inte kör slut på funktionärerna och de inte kör slut på sig själva. Det behövs många fler funktionärer på förläger samt efterläger.
HR-arbetet var i början ostrukturerat. På grund av byte av personer blev senare ändringar i rutiner och
metoder. Hade det bestämts innan hade det sparat mycket tid. Men själva jamboreen gick bra, minnena
från positiva och deltagarna var nöjda. Totalt var vi som mest 55 personer, vi hade behövt vara ca 50
% fler. För att slippa dubbelarbete hade det varit bra med tydligare avgränsningar. Detta gäller även för
funktionärer, så att de får en realistisk bild av uppdraget.
En utmaning för oss var att planera för vår del av avvecklingen eftersom vi hjälpte alla andra funktioner
som hade behov av våra fordon.
Kommunikationsarbetet i vår funktion handlade mycket om att säkerställa kommunikationen med
andra funktioner kring tex godshantering, parkering, trafikflöden, beställningar, in- och utcheckning.
Samarbetet fungerade bra med kommunikatören i Platsplanering.
Kostnaderna för genomförande summeras till 1 325 tkr (2017-10-31) för hela Logistik utöver sponsring, detta är 484 tkr lägre än beräknat för hela projektperioden 2015–2017. Inom funktionen har
arbetet med att ta fram offerter och kostnadsestimat fungerat bra. Vi hade en god samverkan med andra
funktioner, speciellt Platsplanering, där många fakturor varit delade mellan funktionerna. Däremot
saknade vi nätverk för gemensam uppföljning och analys av utfall. För att vara mer förberedda bör man
arbeta med flera scenarier för antal deltagare och lägg en budget för respektive, exempelvis 10, 15 och
20 tusen deltagare. Utifrån det kan man planera för olika lösningar, som båda kan förberedas på ett
tidigt stadie och sedan väljs ett av alternativen närmare lägrets genomförande.

6.2. PERSONTRANSPORTER

Behovet för persontransporter var inte så stort. Vi utförde badtrafik och handikapptransporter. I samband med in- och utryckning hade vi transporter mellan järnvägsstation och jamboreen.
Vår erfarenhet är att det är värt att ta olika leverantörer för att få till de olika fordonen som funktionen
behöver. Vi rekommenderar att man väljer förare som har bra referenser eller som ni känner. Skrapade
bussar eller på annat sätt skadade fordon kan bli en dyr historia.
Viktigast av allt: ha allt inom gruppen, släpp inte ut bokning, trafikledning eller liknande. Då försvinner
helhetsbilden och ni kommer missa körningar. Gör det enkelt, allt som inte behövs är onödigt att ta
fram.

6.3. TUNGA TRANSPORTER

Avdelningen bestod av Parkering, Verkstad och Fix, Godsmottagning och Tunga transporter. Det finns
ett mycket tidigt behov av att bemanna Tunga transporter med kvalificerade förare för att kunna förbe19

reda jamboreen. Från punkt och helginsatser långt innan förförlägret till efterlägrets sista dag. Det är en
utmaning att hitta duktiga förare som många gånger gör detta som yrke att göra samma sak under sin
semester. En framgångsfaktor denna gång var att vi fick till en total reducering av funktionärsavgiften
mot att man ställde upp även utanför lägertiden.
Eftersom de flesta uppdragen kommer under genomförandet behövs en transportledare för att genomföra det dagliga jobbet. Hen bör leda det dagliga jobbet minutoperativt.
En fungerande funktionärsparkering behövs när jamboreens uppbyggnad dras igång. Det behövs även
funktionärer med erfarenhet och skinn på näsan för att ta hand om parkeringarna, de är första intryck
på många men är också de som fick ta all feedback från besökare som inte fick ta med hund in på området eller som blev frustrerade när man hänvisades till parkeringen.
Godsmottagning behöver fungera från första till sista spadtaget. Det är bra att ha ett eget telefonnummer för speditörerna så de kunde ringa när är framme. Det vi kunde gjort bättre är en fil för uppföljning
dvs en spårbarhet på alla försändelser som ankommit och vem som hämtat dessa.
Verkstad och Fix är en grupp som definitivt inte varit utan jobb. Det har handlat om allt från små
skador på fordon till slitage på vägar. Värt att nämna är att vägarna över skjutfältet ner till stranden inte
tål upprepad tung trafik som daglig busstrafik till och från stranden. Rutter av badbussar ändrades vid
behov för att minska slitaget. Trafiken runt jamboreeplatsen planerades att minimeras så långt det är
möjligt. Däremot gjorde beslutet att inte ha bemanning på in/utfarter gjorde att vi inte kunde stoppa
obehörig trafik innan de var inne på området.

6.4. BOKNINGSHANTERING

En utmaningar var att veta vad för information man behövde få in i anmälningssystemet och vad som
kårerna bör ange i sin anmälan.
Incheckning och ankomsten med tåg och bussar fungerade väldigt bra. Att kunna scanna in kårerna via
en streckkod underlättade avsevärt. Logistiken kring bussarna som rullade in på området var också väldig bra. Med dubbla fållor och personer som snabbt slängde av packningen för kårerna, så att bussarna
snabbt kunde rulla vidare.
Däremot skulle det skulle ha behövts en incheckningen av funktionärer redan under för-förlägret, för
att vi skulle kunna ha koll på vilka som finns på området. Det hade även underlättat om vi sedan skulle
kunna få ut en rapport ur systemet som säger vilka som finns på området.
Det var ingen som var ansvarig för husvagnscampingen. När stora funktionärsinryckningen kom så blev
Bokningshantering ansvariga för utplacering av husvagnar, detta skulle nog egentligen varit hos Platsfunktionen.
För att underlätta arbetet och administration kunde man struntat i utcheckningen efter avsyning. Är
kåren godkänd, kan de lämna området. Sen kunde det varit en deposition för att få dem att följa reglerna för avsyning.
I efterhand har vi funderat på om Bokningshantering och Persontransporter är kanske mer logiskt att
vara en del av Deltagarservice, utifrån hur allt hanterades.
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7. TRYGGHET

Trygghetsfunktionen kom tidigt igång med att rekrytera avdelningsledarna och HR-person, vilket innebar att vi kunde komma igång med skarp planering redan i mars 2016. Detta i kombination med att vår
platsansvarige påbörjade och höll ihop arbetet med att definiera behov av tält och utrymmen, gjorde att
avdelningarna kunde koncentrera sig på sina kärnfrågor. Den tredje viktiga faktorn var att vår ekonomiansvarig byggde upp en excelfil för budgetarbetet, prognoser och uppföljningen. Filen delades inom
funktionen och alla ansvarade för sin del, vilket gjorde att vi hade en god överblick på våra kostnader.
I och med att vi tidigt lyckades med att rekrytera till hela funktionen (inte bara avdelningsledare) gjorde
att vi fick möjlighet att lära känna varandra ordentligt vilket gav utdelning under genomförandefasen.
Vi var långt framme i vår planering redan sommaren 2016, därför är en tanke att arbetet skulle kunna
ha startat senare. Samtidigt visade det sig att det blev viktigt att vi hade hunnit lära känna varandra innan, vi hade blivit ett team, vilket vi kanske inte hade hunnit bli om tiden sätts snävare. Våra kontakter
med t.ex. Räddningstjänst och Polisen gav inte heller så mycket ett år innan lägret utan de ville ta upp
kontakten under våren 2017. Det kan i och för sig bero på att de har varit med om tidigare jamboreer
och var på så sätt införstådda med koncept och förmåga. Om nästa jamboree hamnar på en annan plats
så kanske kontakterna med t.ex. Räddningstjänsten behöver påbörjas tidigare.
Det som kan vara värt att fundera på i framtiden vid planering av jamboreer är att tidigt diskutera ambitionsnivå för olika funktioner kontra kostnader. Vår uppgift var att göra en trygg jamboree, vilket kan
bli väldigt dyrt om det ska bli nolltolerans mot allt otryggt. Man bör väga olika funktioners ambitionsnivåer mot varandra i ett tidigt skede. Är det viktigare med många försäljningsställen, som drar många
funktionärer, jämfört med att få full bemanning på programpassen? Den diskussionen uteblev utan det
blev jamboreeledningen som hade helhetsbilden och angav riktlinjerna.
Två viktiga ingångsparametrar som alla väntade på var hur många deltagare och funktionärer vi skulle
bli. Det var först i början på april 2017 vi fick reda på antalet. En siffra som visade sig var betydligt lägre
än det vi tidigare hade planerat för. Detta påverkade naturligtvis budget och ambitionsnivåer, vilket
ledde till stora omräkningar och nedskalningar. Deltagarantalet är väldigt avgörande för dimensioneringen av jamboreen så man bör fundera på hur prognosen kan kvalitetssäkras bättre inför kommande
jamboreer.
Redan inledningsvis diskuterades det att det skulle bli svårt att få den mängd funktionärer som skulle
vara önskvärt. Det visade sig att det blev helt sant. Vår funktion hade specifika krav på funktionärernas
yrkeskompetens till vissa av våra avdelningar vilket till viss del underlättade rekryteringen. Vi behöver
dock vara medvetna om svårigheten att locka sjukvårdskunnig personal till oavlönat arbete samtidigt
som sjukvården själva behöver all sin personal under sommaren. En av våra avdelningar (Listening Ears)
var tidigt ute och rekryterade själva vilket visade sig vara ett vinnande koncept. Detta var emot principerna för hur rekryteringen av funktionärer skulle få gå till. Den tilldelning värdar och larm vi fick
motsvarade inte alls behovet, därför fick vi kraftigt minska ambitionsnivån bl.a. genom att inte bemanna gaterna. Utfallet hade säkert blivit bättre om respektive funktion hade fått ta ett större ansvar för sin
egen funktionärsrekrytering. Det är en tydlig rekommendation till kommande jamboreer att fundera
igenom hur funktionärsrekryteringen ska gå till och fördelningen mellan de olika funktioner.
Den osäkerhet som rådde kring deltagarantalet och hur många funktionärer det skulle bli innebar stora
omplaneringar i tältyta, inköp och planering för t.ex. skiftscheman. Det skapade en stor frustration hos
våra avdelningar men också oro om vi skulle klara uppdraget pga. så få funktionärer.
Uppbyggnaden av trygghetsdelar på lägerområdet fungerade nästan enligt plan tack vare god planering
från vår platsansvarig. Vi fick flytta Listening Ears tält i Navet när det var inrett och klart, vilket gick bra
men det berodde på sena justeringar i placering av andra funktioner.
21

Under våren 2017 bestämdes att vi enbart skulle ha ett Trygghetscenter och att Listenings Ears skulle
ha ett tält i Navet. Det föll väl ut och det blev inte som först befarades att sjukvård skulle uppfattas
som långt ifrån byarna. En fördel att samla Trygghetsfunktionen på samma plats är att det inte blir lika
funktionärskrävande, framförallt när det gäller sjukvård. En annan fördel var också närheten till Larmcentralen.
Gränsdragningen mellan Logistiks ansvar gällande vägar och trafik och Trygghets ansvar att kontrollera
körtillstånden skapade en del friktion. En del av Pansarvägen skulle vara avstängd för trafik på grund
av att Program höll till där under dagarna. Innan lägret var det en diskussion vilken typ av hinder som
skulle krävas samtidigt som räddningsfordon var tvungna att kunna komma fram. Tyvärr var det många,
inklusive Logistik, som inte respekterade avspärrningen. Detta gick ut över våra funktionärer som blev
utskällda när det påtalade avspärrningarna för de som inte respekterade dem. Detta är helt klart en ledningsfråga som inte hanterades.
En god kontakt med den lokala sjukvården är väsentlig och det underlättades med att en person inom
Sjukvård arbetar på och känner organisationen väl på Central Sjukhuset i Kristianstad. Det innebar att
samverkan mellan Sjukvård på lägret och den lokala sjukvården fungerade mycket bra.
Upplägget med Listening Ears föll väl ut och det är ett koncept som bör byggas vidare på inför kommande läger.
Att ta med sig till kommande jamboreer och Scouternas organisation är hur vi arbetar med alkohol och
drogrelaterade frågor vid liknande arrangemang. Vi är en ungdomsorganisation som är fri från droger men vi måste vara medvetna om att det ändå kan förekomma. Vårt arbete med Trygga Möten har
gjort ledare mer medvetna om och mer förberedda på att ta ansvar för att handla när någon utsätts för
mobbning eller trakasserier eller när någon känner sig kränkt eller mår dåligt. Vi behöver också ta in
hur vi arbetar med att hantera om det förekommer alkohol/drog i samband med scoutaktiviteter. Under
jamboreen förekomma situationer som visade på vår oförmåga att handla på ett bra sätt.
Överlag fungerade det bra under jamboreen trots funktionärsbrist. Vår slutsats är att det berodde på att
vi hade hunnit lära känna varandra och att det var en bra mix mellan erfarenhet och nya idéer. Vår kapacitet sattes på prov det sista dygnet och om vi hade varit tvungna att arbeta med samma insats under
längre tid hade inte det fungerat med den låga bemanningen vi hade.
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8. FÖRSÄLJNING

Försäljningsfunktionen hade ansvaret för all försäljning d.v.s. allt som skapade intäkter för jamboreen
utöver deltagaravgifter. Tanken med detta var att ha god kontroll av alla intäktsflöden och bara ha en
funktion engagerad i kassaterminaler, kort, swish och kontanthantering. Detta var en klar fördel och
gav korta beslutsvägar och effektiva rutiner. Vi kunde också rekrytera kompetenta funktionärer till de
arbetsuppgifter som var knutna till intäktshantering.
En annan fördel var att vi inom en funktion kunde anpassa sortimentet för alla försäljningsställen.
Många saker fungerade bra under Jamboree17. Jamboreebutiken var välfungerande utan större köer och
med ett bra tält med en bra planlösning. Den nära samverkan med Scoutshopen (Scouternas ordinarie
försäljning) var en stor fördel både för båda parter och genererade ömsesidig merförsäljning. Försäljningen per deltagare överträffade tidigare storläger i Sverige. Överskottet per deltagare var något lägre än
tidigare då deltagarantalet blev avsevärt lägre än planerat och vi kunde inte minska de flesta inköpen när
detta blev känt. Vi har ett restlager.
Uppbyggnaden med åldersanpassade hubbar med tillhörande caféer fungerade mycket bra och samarbetet i hubbarna var gott. Modellen med en stark knytning mellan Scouternas och jamboreens program
och hubbar var en succé.
Satsningen på att hålla ner volymen kontanter var en framgång. Endast 11 % av omsättningen var
kontanter. Även unga scouter hade kort och kortomsättningen var 74 %. Swish fungerade bra, men tog
lite längre tid i kassorna än kort eller kontanter. Gissningsvis ser läget annorlunda ut vid nästa jamboree.
Den valda lösningen för kassaterminaler fungerade genomgående bra.
Modellen med samlad efterförsäljning och öppen loppis för allmänheten generade över 500 000 kronor och minskade svinnet avsevärt. Bra för både miljön och ekonomin. Den samlade efterförsäljningen
skapade även en viss kontroll över prissättning på överblivet gods.
En mycket komplicerande faktor under planeringen och genomförande av lägret var den stora osäkerheten om både antalet funktionärer och deltagare och att det alltför länge fanns en tro att det låga deltagarantalet berodde på sena anmälningar. Inför framtida jamboreer måste ett bättre system arbetas fram.
Samma osäkerhet gällde funktionärer och här är planeringen svårare. Beslut att delta fattas av individer
som ofta vill avvakta många alternativ (sommarjobb, andra arrangemang och semester) innan de bestämmer sig. En möjlig lösning här är att lägga sig på en planering av ett framtida jamboreer som går att
genomföra med mycket få funktionärer och sedan höja ambitionsnivån om det blir fler.
Försäljning hade en relativt stor skillnad mellan planering och utfall och den är nästan uteslutande relaterad till antalet deltagare och funktionärer. I sista godkända budget var Försäljningsfunktionens budget
ett överskott på 3 300 000 kr. Verkligt utfall blev knappt 2 000 000 kr.
Eftersom det var färre funktionärer än planerat medförde det att många av de som var på plats fick arbeta alltför mycket och missade en egen positiv jamboreeupplevelse. Vi hade också några fall där funktionärer var helt utarbetade och fick ta timeout för att vila upp sig. Vi i funktionsledningen borde i några
fall tagit radikalare beslut och minskat öppettider mer än vi gjorde och även stängt ner vissa verksamheter. Det fanns en stark önskan från jamboreeledningen att inte skära ner i verksamheten. Där borde vi
ha varit modigare.
En bättre samordning av inköp och ett stöd från en inköpsfunktion med professionell kompetens hade
gjort stor skillnad för Matförsäljning. Butik hade via Scoutshopen tillgång till inköpskompetens kring sitt
sortiment i Scouternas försäljningschef. Det var inte klart från första början att hon skulle delta i den omfattning som det slutligen handlade om. Det kunde ha tagits beslut om det i ett tidigare stadium.
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9. STAB

Staben skapades för att bland annat stå för rutiner, mallar och liknande men också vissa stödfunktioner.
Staben adderade värde till jamboreens genomförandefas, men värdet skulle kunna vara högre om staben
hade samövat med funktioner och jamboreeledning innan genomförandefasen.
Ett av stabens största områden, sett till ansvar och volym, var HR. Betydande tid och ansträngning lades
på funktionärsallokering, ledarfunktionärer, Trygga Möten och belastningsregister.
Det är svårt att förutsäga vad staben i detalj kommer att arbeta med. Trots detta är känslan att staben
fick agera på fler och större ärenden än vad som antogs innan genomförandefasen. Ett antal saker som
borde ha varit klara under planeringsfasen blev synliga under förläger och fick stöttas av staben. Invigning och avslutning är två av dessa.
Vi gjorde antagandet att arbetsbelastningen skulle vara högre under förläger och under de första dagarna
av jamboreeveckan och att arbetsbelastningen gradvis skulle sjunka. Detta stämde bra.
En av stabens grupper var resursteamet, vars roll var att agera problemlösare i små och stora frågor.
Kompetensen inom resursteamet innefattade bland annat projektledning, ledarskap, kunskap om
Scouterna och generell administration. Att det inom resursteamet fanns expertis inom excel och att två
personer till vardags är anställda på Scouternas kansli var nycklar till framgången.
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7. bUdgeT I TRe veRSIOneR
7.1. STämmObUdgeT

Jamboree17

Inför 2017 planeras en nationell jamboree i enlighet med tidigare beslut inom Svenska Scoutrådet. Jamboree17:s
budgeterade omsättning är knappt 72 miljoner. 400 personer beräknas ingå i planeringsorganisationen och jamboreen beräknas samla drygt 20 000 deltagare. Jamboreens alla kostnader ska täckas av intäkter kopplade till just
Jamboree17. Kostnaden tas av de som åker, Jamboree17 subventioneras inte av nutida eller framtida medlemmar.
Deltagaravgiften har satts utifrån självkostnadsprincipen, avgiften ska vara så billig som möjligt, men storlek kostar. Professionella krav ställs framförallt gällande miljö och hälsa. Framförallt medför strängare lagstiftning gällande vattenrening ökade kostnader för vattenrening jämfört med tidigare stora läger på Rinkabyfältet. Mycket finns
förberett på jamboreeplatsen, men då platsen brukas av såväl Försvarsmakten som arrendatorer är all infrastruktur vilande. Från marknivå ned till 0,5 meter måste allting återställas.
Budget Jamboree17, hela projektperioden 2015-2017
Resultatet för hela Jamboree17 är plus 1,5 mkr. Detta är delvis en återinsättning för att Scouterna sedan tidigare
reserverat medel specifikt för uppstartsarbetet för en nationell jamboree. Dessa reserver har förbrukats i arbetet
och inför nästa nationella jamboree ska en liknande reserv byggas upp. En anledning till denna reserv är att de
nationella jamboreerna inte ska belastas med upplånings- och kapitalkostnader.

Kostnaderna fördelas enligt nedan:
Platsen,
26 %
Platsen
Trygghet,
2%
Trygghet
Mat,
Mat34 %
Program,
9%
Program
Logistik,
Logistik8 %
Information
och marknadsföring,
7%
Information
och marknadsföring
Ledning
ochoch
planering,
14 %
Ledning
planering

7.2. 6.1 (juli-17)

Jun

Budget/Prognos 6.1
Total
Intäkter
Kostnader
Resultat

Jamboree 2017 6.1
Lägerledning

0

-1 446

-1 446

100
31 727
0

-3 670
-1 251
-1 137

-3 570
30 477
-1 137

Logistik
Program Övergripande
Program Upptäkare
Program Äventyrare

0
0
0
0

-1 819
-124
-508
-580

-1 819
-124
-508
-580

Program Utmanare/Rover
Program Gemensamma aktiviteter

0
0

-715
-2 276

-715
-2 276

Mat

0

-8 165

-8 165

0
8 624
0
0
0

-452
-5 302
-10 935
-983
-4

-452
3 322
-10 935
-983
-4

0
0
0

-57
-25
0

-57
-25
0

40 451

-39 448

1 003

-1 586

-1 586

-41 034

-583

Kansli
Stab
Kommunikation

Trygghet
Försäljning
Platsplanering
Deltagarservice
Styrgrupp
Jamboreeutvärdering
Mentorprogram
Övrig Jaboree 2017
Total

Övergripande omkostnadsreserv 5%
Resultat

40 451

7.3 Utfall

Jamboree 2017 6.1
Lägerledning

Utfall totalt
Total
Intäkter Kostnader Resultat
0

-2 384

-2 384

0
31 765

-4 248
-1 205

-4 248
30 560

Kommunikation
Logistik

0
0

-980
-1 300

-980
-1 300

Program Övergripande
Program Upptäkare

0
0

-124
-427

-124
-427

Program Äventyrare
Program
Utmanare/Rover
Program
Gemensamma
aktiviteter

0

-502

-502

0

-447

-447

0
41
0
6 719
5
0
0
0

-2 012
-6 529
-278
-5 151
-10 436
-963
-4
-2

-2 012
-6 488
-278
1 568
-10 431
-963
-4
-2

38 530

-36 991

1 539

Kansli
Stab

Mat
Trygghet
Försäljning
Platsplanering
Deltagarservice
Styrgrupp
Jamboreeutvärdering
Total

8. Tidslinje
2014
•
•
•
•

Uppdrag formulerat för Jamboree17 & jamboreechefer utses
April 2014 Hemställan om att vara på Rinkabyfältet skickas in till Fortifikationsverket (beviljas maj 2015)
Hösten, workshops om vision, organisationsmodell och mandat
Hösten, rekrytering av jamboreeledning

2015
•
•
•
•
•
•

Januari, uppstart jamboreeledningen
Våren, funktionsuppdrag formades och rekrytering av funktionsansvariga började
Våren, anställd jamboreechef började
Kristihimmel, öppna möten runt om i landet om jamboreen
Höst, idéplattform sattes
September, uppstartshelgen för funktionsansvariga

2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våren, arbete med programförklaringen startar
April, ansökan om stöd för genomförande av Jamboree17 skickas till Kristianstads kommun (beviljas september 2016)
Kristihimmel, stormöte med alla funktioner i Kristianstad
Våren, deltagaravgiften sätts
Sommaren, sommarturnén i Scoutsverige för att rekrytera deltagare och funktionärer
Anmälan öppnar 1 september
Hösten, stormöte för alla funktionsansvariga, jamboreeledning och stab
Hösten, första infobrevet går ut till deltagarna
Hösten, Demokratijamboree i Västerås – rekrytering, informera och peppa
Hösten, programförklaring klar i oktober
Hösten, rekryteringskampanj av deltagare och funktionärer fortsätter

2017

• Anmälan 1 stängs i januari
• Anmälan 2 stängs i april
• Våren, lägerlåten klar
• Kristihimmel, stormöte Rinkaby
• Kristihimmel, genomförandefasen påbörjas
• Vår/sommar, SMS går ut till alla över 18 som funkrekrytering
Genomförandefasen
• Start Kristihimmel 28 maj. Första jamboreerådet. Skiftgång i jamboreeledningen påbörjades.
• 1 juli, uppbyggnad på fältet startar
• Förläger börjar
• 29 juli, start för funktionsansvariga och jamboreeledningen
• 2 augusti, funktionärer anländer
• 5 augusti, jamboreen startar
• 12 augusti, jamboreen slutar
• 14 augusti, funktionärer åker hem efter lunch
• 16 augusti, funktionsansvariga och jamboreeledning åker hem
• 16–21 augusti, efterläger

9. Användbara nyckeltal
9.1. deltagaranmälan

Kåranmälda fördelade över anmälningstiden. Anmälan öppnade 19/9, omgång 1 stängde 31/1 och omgång 2
31/3. 82 % av det totala deltagarantalet anmälde sig inom omgång 1. 472 personer anmäldes efter sista anmälningsdag.

9.2. Funktionärsanmälan

9.3. Geografisk fördelning direktanslutna kårer
369
198
30
11
32
839
138
196

Andel på
jamboreen
4,55%
2,44%
0,37%
0,14%
0,39%
10,35%
1,70%
2,42%

Marknadsandel som deltog
på jamboreen
11,54%
10,49%
2,59%
34,38%
7,92%
16,64%
21,07%
18,90%

Nordöstra Götalands scoutdistrikt

425

5,24%

13,88%

Nordvästra Skånes Scoutdistrikt

299

3,69%

13,02%

Norra Smålands scoutdistrikt
Norrbottens scoutdistrikt
Roslagens scoutdistrikt
Scouterna Örebro Län
Skaraborgs scoutdistrikt
Snapphane scoutdistrikt
Staffan scoutdistrikt
Södermanlands scoutdistrikt
Södertörns scoutdistrikt
Södra Skånes scoutdistrikt
Stockholms scoutdistrikt
Upplandsslättens scoutdistrikt
Värmlands scoutdistrikt
Västbodals scoutdistrikt

239
33
338
84
123
285
0
110
465
889
819
126
18
139

2,95%
0,41%
4,17%
1,04%
1,52%
3,51%
0,00%
1,36%
5,73%
10,96%
10,10%
1,55%
0,22%
1,71%

17,60%
8,62%
11,87%
12,35%
9,75%
14,71%
0,00%
9,51%
10,67%
14,87%
11,62%
7,02%
7,26%
13,30%

Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt

47

0,58%

8,16%

Västgöta Södra Scoutdistrikt
Västmanlands scoutdistrikt
ej angivet
Totalt

194
82
1581
8109

2,39%
1,01%
19,50%
100,00%

11,69%
7,24%

Distrikt

Medlemsantal

Birka scoutdistrikt
Dacke scoutdistrikt
Dalarna scoutdistrikt
Frälsningsarméns scoutdistrikt
Gästrike scoutdistrikt
Göteborgs scoutdistrikt
Hallands scoutdistrikt
Mitt scoutdistrikt

9.4. Försäljning

18% av kårerna förbeställde material

9.5. Beräkningsnycklar på sådant som måste beställas tidigt
•
•
•
•
•

1,5 slana per deltagare
1 meter bakved per deltagare (bygga bord, bänkar)
Ca 30 personer per toalett
Jamboree17 hade 276 toaletthål anslutna till V/A-nätet, 8 handikapptoaletter, 60 torrtoaletter
Städning av toaletter 2 ggr per dag (räckte inte riktigt)

9.6. Åldersfördelning

Antal deltagare per patrull, genomsnitt
Upptäckare
5,85

Äventyrare
6,19

Utmanare
5,46

Av kårerna uppgiven ålder på deltagare:
Små barn
93

Upptäckare
1328

Äventyrare
2668

Utmanare
1818

9.7. Transportsätt deltagare
Transportsätt
Bil
Cykel/till fots
Egen buss till jamboreeplatsen
Tåg till Kristianstad C
Tåg till Rinkaby
(ej angett)
Totalt

Antal deltagare
1449
60
3989
1601
1124
154
8377

9.8. Matpreferenser
9.8.1. Deltagare
Kostpreferens
Halal
Kosher
Standardmeny
Vegankost
Vegetarisk kost
Totalt

Antal deltagare
14
13
8190
41
403
8661

0,16 %
0,15 %
94,56 %
0,47 %
4,65 %
100 %

9.8.2. Funktionärer
Kostpreferens
Halal
Standardmeny
Vegankost
Vegetarisk kost
Totalt

Antal funktionärer
12
800
17
80
909

1,32 %
88,01 %
1,87 %
8,80 %
100 %

17 %
1%
48 %
19 %
13 %
2%
100 %

Ledare
1739

10. Utvärderingen planeringsfas

Denna sammanställning innehåller två delar:
1. Utdrag från den individuella enkäten för planeringsfunktionärer som gjordes i slutet på planeringsfasen.
2. Sammanställning av återkommande teman från funktionernas anteckningar från workshop på stormöte Kristihimmelsfärdshelgen på Rinkaby 2017.

10.1. Individuell enkät
•
•

•
•

•
•

Utdrag från individuell enkät som gick ut till planeringsorganisationen i maj-juni 2017.
44 % svarade ja och 33 % svarade till viss del på frågan ifall de har tillräckligt med inflytande att påverka deras uppdrag inom Jamboree17. Brist på kommunikation och transparens mellan och inom funktioner nämns
i kommentarerna.
64 % ansåg att organisationen varit tydlig. Flertalet kommentarer nämner avsaknad av organisationskarta
och otydlighet i skillnad mellan olika “nivåer” i organisationen.
85 % anser att indelningen av funktioner har varit bra eller mycket bra. Kommentarer påpekar otydlighet
mellan deltagarservice och VoK, samt att de fyra programfunktionerna skulle ligga under en och samma.
Nätverken nämns även som varit otydliga i vissa frågor - HR och kommunikation.
60 % anser att planeringen av Jamboree17 startade lagom i tid. 23 % anser att det startade för sent eller alldeles för sent. Flera nämner att man själv eller medlemmar inte tillsatts vid rätt tid - för tidigt eller för sent.
I juni ansåg 62 % att de låg i fas i planeringen.

10.2. sammanställning från Workshop

Sammanställning från workshop om utvärdering av planeringsprocessen
Svaren är genomgående liknande för alla funktioner.
Kontakten med jamboreeledningen
• Kontaktmannaskapet har varit omtyckt och uppskattat.
• Varit jobbigt att byta kontaktperson och man önskade vid tidpunkten innan genomförande att ha kvar samma kontaktperson även i genomförandet.
• Snabbare svar från jamboreeledningen önskades, även om det endast var ett “vi arbetar med det” eller klara
svar om saker inte gick att genomföra.
• Otydliga och skiftande budgetar har skapat stress och frustration.
• Deadlines har ofta varit för korta.
Samarbete mellan funktionerna
• Kommunikationsnätverket fungerade bristfälligt och gjorde det svårare att samarbete.
• HR nätverket har ansetts otydligt under planeringsfasen.
• Plats och ekonomi nätverken har ansetts fungera bra – ibland mer som information snarare än nätverk.
• Ansågs att information stannade högre upp i organisationen utan att kommunicera nedåt.
• Funktionerna hade kommit olika långt i arbetet försvårande samarbete. En del som låg bra i fas kände frustration över att behöva “vänta” på andra funktioner. Rekommendation att rekrytera när det behövs istället för
på alla delar samtidigt.
• Bra med gemensamma planeringsmöten för flera funktioner. Önskvärt med mer fastslagna fysiska möten där
alla funktioner är på samma plats och planerar.
• Rekommendation: programfunktionerna skulle vara under samma funktion för mer samhörighet.
• Uppdelningen mellan deltagarservice och VoK har sett som otydlig, frågan ställs om det skulle vara en funktion.

Samarbete inom er grupp/funktion
Mycket är specifikt för varje grupp så ges inte med i sammanfattningen.
• Samarbetet har ansetts fungera bra inom de flesta grupper.
• Fysiska träffar ger mycket för gruppen.
• Bra med olika åldrar och erfarenheter.
Hur har de satta ramarna (mål, programförklaring etc) påverkat planeringsprocessen?
• Ledorden har inte alltid varit närvarande i planeringen.
• Programförklaringen kändes fram stressad, mer tid hade önskats.
• En del anser att det varit svårt att jobba med målet om 5000 icke scouter.
Samverkan utanför Jamboreeorganisationen
• Fungerat bra i de flesta fall, byte av matleverantör sent.
• Mer stöd från kansli hade varit önskvärt kring externa organisationer.
• Otydligt när Scouternas kansli ska vara med i frågor eller inte, när det fanns stöd att få och inte. Upplevts i
vissa fall som kansliet har “lagt sig i”.
Rekrytering
• Rekryteringen anses som en tung del i arbetet och skapar stress (panik nämns även) – detta nämns på många
platser i de olika rapporterna.
• Brister i rekryteringssystemet, att personer som anmält sig inte blivit kontaktade eller personer som fallit
mellan stolarna. Systemet har också ansetts krångligt.
• Upplevts som hög tröskel att söka.
• Önskan om mer fördelning från ledningen, att en del funktioner är stora när en del är väldigt små och kämpar med rekrytering.
• Rekommendation: en separat HR grupp som stöttar med rekrytering för alla funktioner.
Använda verktygen (projektplan, intranät)
• Intranet varit svårt att förstå för ovana användare – utbildningen nämns som rekommendation samt tydligare
riktlinjer för hur intranätet skulle användas var önskvärt.
• Tagit lång tid att få tillgång till mail.
• Bra att projektplanen varit ett levande dokument.
• Mer struktur/stöd önskades i att skriva projektplan – en del är inte vana vid den typen av dokument.
• Tydlig tidsplan med deadlines saknades från ledningen/centralt.
• Rekommendation: ett diskussionsforum där man kan ställa frågor.
• Många har använt andra format än Sharepoint, t.ex. Google Drive, Dropbox, Slack etc.

11. Sammanställning behålla och stryka

Gjord på sista jamboreerådet 171125, medverkande funktionsansvariga, stabschef, jamboreeledning. De punkter
som vägde tyngst är fetade.

11.1. PLANERING
Behålla
• Delat ledarskap, ev på fler poster
• Gemensamma (stor)möten, kontinuerliga
• Fokus: titta framåt/planera för framtiden och ordinarie organisation
• Syftesbeskrivningar
• Anställd projektledare/tid dagtid/tillgänglig
• God tanke med nätverken
• Ej internfakturering
Addera
• Jamboreeråd från start
Stryka/ändra
• Enklare organisationsstruktur, ej personberoende
• Organisation/mandat otydligt – kommunikation, ansvar, initiativ; nätverken
• HR o rekryteringsprocess för krånglig med CV och personligt brev, platsbank
• Vilka nätverk behöver finnas, tanken bra behöver vidareutvecklas
• Resurshantering – maximering kan utvecklas
• Börjar lägre, enklare att skala upp än ned
• Transparens tidigt
• Programförklaring
• Ekonomistyrning

11.2. GENOMFÖRANDE
Behålla
• Hubbarna
• Åldersanpassat
• Kartprocessen – kartans utformning, byggd efter behov
• Mattänket
• En ledning under uppbyggnad = allas gemensamma ansvar
• Byledarsamlingar
Stryka/ändra
• Mandat och organisation kring nätverken
• Förändra ledningsfilosofi med mandat & nätverk
• Färre möten/oklara syften/resursansvändning/
• Organisation behöver bli tydligare – kommunikation, mandat, uppgifter, ramar beslut
• Sophantering och transporter
• Plattare organisation
• Hur resurser omallokerades (ekonomi, HR)

12. SAMMANFATTNING UTVÄRDERINGAR
12.1 ENKÄT UNDER JAMBOREE17
Svarsperiod: 6-15 augusti
Totalt antal svar: 2315

Fullständiga påståenden:
1. Programmet på jamboreen är roligt
2. Programmet på jamboreen passar mig
3. Programmet på jamboreen upplevs nytt och inspirerande

Fullständiga påståenden:
1. Maten smakar bra
2. Matutlämningen fungerar bra
3. Toaletterna fungerar bra

4.
5.
6.

4.
5.
6.
7.

Invigningen av jamboreen gav en positiv start
Utformningen av jamboreeområdet är bra och väl genomtänkt
Hubbarna är trevliga och har ett bra utbud
Avslutningskvällen på scen och hubbar var rolig

Duscharna fungerar bra
Caféerna är trevliga
Information om vad som händer på
jamboreen är bra

7.
8.
9.

Jamboreeappen innehåller värdefull
information
Internet fungerar bra
Jag känner mig trygg på Jamboreen

Fullständiga påståenden
....du är stolt över att vara scout och känner dig som en del av scouterna
...Scouterna är en organisation jag vill vara med i
...Scouterna är öppna för alla
...du kan ta ansvar och påverka samhällets utveckling

12.2 ENKÄT FUNKTIONÄRER

Svarsperiod: 9 september - 5 oktober
Urval: 828
Totalt antal svar: 540
Svarsandel: 65 %

12.3 ENKÄT DELTAGANDE KÅRER

Svarsperiod: 10 augusti - 7 oktober 2017
Urval: 375
Totalt antal svar: 143
Svarsandel: 38 %
Digital enkät utskickad till kårens kontaktperson för Jamboree17

•
•

43% positiva till upplägget
Av de som bidragit har 56% en positiv upplevelse av uppdrag och mottagande
• De som svarat vet ej har räknats bort och antagande har gjorts att de som svarat 1-5 har varit med och bidragit med ledarfunktionärer.

