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Demokratijamboree 2020 
Året 2020 kommer att gå till historien som pandemiåret då ingenting 

blev som vi tänkte. Året 2020 var det återigen dags för Scouternas 

stämma och Demokratijamboree, och 2020 var året vi fick ställa om till 

att genomföra stämman och Demokratijamboree 2020 helt digitalt.  

  



2 

 

Innehåll 
SAMMANFATTNING ........................................................................................................................... 3 

Mål och resultat ......................................................................................................................................... 3 

Framgångsfaktorer .................................................................................................................................... 6 

Lärdomar till framtiden ............................................................................................................................ 7 

Rekommendation från projektgruppen ................................................................................................. 7 

Utvärdering Deltagare/ombud/funktionärer ....................................................................................... 8 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 8 

 

 

  



3 

 

Sammanfattning 
Att genomföra Demokratijamboree 2020 under ett år då en pandemi satte vårt vanliga leverne ur 

spel har varit en utmaning. Att ställa in var aldrig något alternativ utan istället ställde 

Demokratijamboree 2020 om till att bli helt digital.  

I och med att projektgruppen var lösningsfokuserade och att organisationen sedan tidigare var 

bekant med VoteIT gick omställningen till helt digitalt relativt smidigt. Dock hade det underlättat om 

beslutet gällande omställningen hade tagits vid ett tidigare skede. Nu togs beslutet först i augusti 

vilket gav projektet kort om tid för diskussioner och beslut kring t.ex. förhandlingsordningen, och 

även kommunikationsarbetet blev lidande av den korta framförhållningen. 

Men sammanfattningsvis blev det en succé – vi gjorde vår allra första digitala Demokratijamboree. Vi 

mäktade med att ställa om, och prova något nytt med Learning by doing som ledstjärna. Det blev en 

stämma trots ett visst motstånd på grund av det nya digitala formatet. Vi har slagit rekord gällande 

antalet deltagare på programpassen och flera kårer kunde i och med det digitala formatet engagera 

fler i kåren när beslut skulle fattas. Men samtidigt som många kårer sett en möjlighet i det digitala har 

många andra kårer valt att inte skicka något ombud och det är en besvikelse. Utmaningen var att nå 

ut och nå fram med kommunikationsinsatserna. Nu ska vi bara fortsätta att mejsla fram det allra 

bästa sättet att ha stämma på!  

Mål och resultat 

Målet med uppdraget var att genomföra ett arrangemang som uppfyllde alla de demokratiska krav 

som uttrycks i Scouternas stadgar. Mötet var också Scouternas största mötesplats 2020, som skulle ge 

energi åt deltagarna, skapa möten mellan människor från olika delar av scoutrörelsen, samt skapa 

extern synlighet för Scouterna. 

 

Mål 1: Att genomföra Demokratijamboree med minst 1200 deltagare. 

Resultat: Det digitala formatet gav projektet möjlighet att nå fler än vad vi kunnat göra vid en fysisk 

Demokratijamboree. Det är dock svårt att säga hur många unika besökare Demokratijamboree 2020 

hade. Vi vet att vi totalt hade 1030 deltagare på programmet, och att 397 ombud registrerat sig i 

VoteIT. Men vi kan inte se antalet unika deltagare och vi kan bara konstatera att det är en besvikelse 

att inte fler deltog som ombud under stämman.  

Projektgruppen har diskutterat det låga deltagarantalet och finner inget enkelt svar. Vi vet av 

erfarenheter från andra organisationer som genomfört sina årsmöten innan oss att deltagarantalet 

minskat. Även scoutdistrikt som genomfört distriktstämmor under våren och hösten vittnar om ett 

minskat antal deltagare och vad det beror på har vi idag inget klart svar på. Kanske är det för att det 

nya digitala sättet skrämmer, kanske är det för att många nu arbetar helt digitalt och inte orkar med 

mer digitalamöten, kanske misslyckades projektet med att förmedla att stämman skulle genomföras 

på ett tryggt och säkert sätt.  
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Projektgruppen tror att det hade gynnat Demokratijamboree 2020 om vi redan innan kallelsen 

skickades ut i maj tagit beslutet om att ställa om till helt digitalt. Vi tror att det hade varit en fördel 

för vår kommunikation om vi redan då börjat berätta om hur det rent digitala skulle gå till. Vi tror 

också att om kallelsen hade varit inriktad på en digital stämma så hade det blivit mindre förvirring 

kring vilka datum som gällde för stämman. När vi gjorde omställningen till det helt digitala så tog vi 

även beslutet om att förlänga stämman för att minimera risken för teknisktstrul. Att vi förlängde 

stämman skapade en del förvirring kring hur stämman skulle gå till och framförallt hur mycket tid 

den skulle kräva av varje ombud.  

Projektet kan se att vi haft deltagare från andra länder och vi hade även med oss ett ombud ifrån 

Belgien.  

 

Mål 2: Att Scouternas stämma har fler representerade ombud än 2019 (472) minst 500.  

Resultat: Totalt så anmälde sig 415 ombud till stämman 2020. Av dessa var det 397 som registrerade 

sig i VoteIT.  

Det var 258 kårer/distrikt/förbund som var anmälda representanter till stämman. (Tyvärr så har 

siffran över antalet deltagande kårer 2018 inte sparats för eftervärlden och på grund av GDPR finns 

inte anmälningslistan från Demokratijamboree 2018 kvar.) 

 

Mål 3: Att projektet håller budget som baseras på 1200 deltagare och med en ekonomisk 

säkerhetsmarginal ner till 850 deltagare.  

Resultat: Den ursprungliga fysiska Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma budgeterades 

enligt följande med en höjning av deltagaravgiften med 100 kronor för 26 år eller äldre respektive 50 

kronor för 25 år eller yngre: 

 800 personer 1000 personer 1200 personer 

Totalt reslutat 

 

– 837 900,00 – 808 900 – 779 900 

Summa, intäkter 804 800,00 956 800 1 108 800 

Summa, kostnader – 1 642 700,00 – 1 765 700 – 1 888 700 

    

Scenarie antal 

deltagare 

800 1000 1200 

Antal, 26 år eller äldre 400 550 660 

Antal, 25 år eller yngre 360 450 540 

Pris >=26 850 850 850 

Pris <26 650 650 650 
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När sen Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma blev helt digital ändrades budgeten. I den 

första budgeten så räknade vi på ett resultat på - 459 200. Men när vi sen stängde projektet så 

landade resultatet på -235 226,30.  

Anledningen till att budgeten och utfallet skiljer sig så pass mycket är flera, dels hade vi budgeterat 

för egna licenser på Zoom – vårt samarbete med Sensus gjorde att vi fick tillgång till deras licenser. 

Den exterana produktionsbolaget som sköte sändningen av invigning, lägerbålet och avslutningen 

blev billigare än beräknat och under projektets gång fick vi hela tiden anpassa oss efter nya 

restriktioner vilket gjorde att vi genomförde majoriteten av arbetet digitalt på distans.   

 

Mål 4: Att ge alla inblandade i projektet erfarenhet av projektarbete genom engagemang i projektet. 

Och att genom ett lyssnande och stödjande ledarskap erbjuda möjlighet till personlig utveckling. 

Resultat: Genom hela projektet så har projektgruppen haft ett lyssnade och stödjande ledarskap 

gentemot organisationen och sig själva. Projektgruppen har lyssnat på behoven som utryckts och 

försökt ge stöd så att ombud och deltagare ska känna sig trygga att delta.  

Under projektets gång har projektgruppen haft roligt, vi har lärt oss nya saker och det har varit 

hållbart att vara engagerad i Demokratijamboree 2020.  

 

Mål 5: Att ta tillvara goda exempel som finns inom och utanför scoutrörelsen för att ge deltagarna ett 

utökat program. 

Resultat: Under Demokratijamboree 2020 genomfördes 40 programpass och 22 fikarumssessioner. 

Totalt hade vi 1030 deltagare på programpassen, vilket är rekord. Flera av programpassen spelades in 

och finns även efter Demokratijamboree 2020 tillgängliga på Scouternas Youtube-kanal. 

I deltagarutvärderingen uppger många att de är nöjda med att programpassen innehållit intressanta 

ämnen, att det varit möjligt att delta på vardagkvällar och att de erbjudits möjlighet att träffa andra 

scouter.  

Konceptet digitalt fikarum kördes för första gången och det är ett koncept som är värt att fortsätta 

utveckla även om de var relativt få som deltog, i snitt ca 12 deltagare per pass. De som deltog både 

som värdar och deltagare i det digitala fikarummet har överlag varit väldigt nöjda.  

 

Topp tre över de mest besökta workshopsen var: 

1. Flickscouting och flickor i scouting – då och nu (73 deltagare) 

2. När lägerelden brunnit ut (67 deltagare) 

3. Kreativ terminsplanering – gör ditt terminsprogram bättre och roligare (62 deltagare) 

Sensus Studieförbund arbetade nära med programgruppen och bidrog med 20 % av programpassen. 

Andra organistaioner som deltog med programpass var Scouternas Folkhögskola, 

Antidiskrimineringsbyrån, LSU, Ezqumenia och KFUM. 

Med på programpassen har vi haft deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna. Litauen 

och Tyskland. 
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Mål 6: Att skapa en tydlig demokratisk arena för alla scouter, där ombuden oavsett tidigare erfarenhet 

kan och vågar göra sin röst hörd. 

Resultat: Inför Demokratijamboree 2020 genomförde styrelsen fyra digitala förträffar. Det 

producerades filmer, demokratiskolan genomfördes och hemsidan demokratijamboree.se skapades, 

allt för att underlätta för ombudens deltagande.  

Som tidigare år öppnade projektet upp VoteIT fjortondagar innan stämman öppnade. Antalet inlägg 

i VoteIT var högre än vid tidigare stämmor. Men samtidigt så är det en mindre skara medlemmar 

som fört de flesta diskussionerna.  

I beredningsgrupperna deltog bara runt hälften av de anmälda ombuden.   

 

Mål 7: Att underlätta för våra nya ombud så att de känner sig trygga i sin ombudsroll. Detta gör vi 

genom att i god tid informera och utbilda ombuden i hur Scouternas stämma går till och hur man 

agerar som ombud för att skapa bästa möjliga resultat som återspeglar åsikterna i stämmans 

majoritet. 

Resultat: Efter omställningen till att bli en helt digital Demokratijamboree 2020 arbetade 

projektgruppen hela tiden mot klockan med en vilja att förklara och förbereda ombuden inför 

stämman, dock med blandat resultat. I deltagarutvärderingen hörs både röster som saknade 

information, medan andra var nöjda.  

Framgångsfaktorer 

 Det har varit väldigt lätt för projektet att få stöd och resurser av den anställda 

organisationen.  

 Det var bra att styrelsens representanter redan från början arbetade tillsammans med 

demokratigruppen.  

 De digitala förmötena är ett koncept som är värt att utveckla.  

 Det digitala fikarummet är även det ett koncept som är värt att utveckla.  

 Att flera ur projektgruppen varit med och gjort en Demokratijamboree förut. 

 Nära samarbete med Sensus studieförbund 

 DJ supporten för stämman. 

 Att tidigt etablera ett kommunikativt nav: Demokratijamboree.se och att arbeta konsekvent 

med denna huvudkanal 
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Lärdomar till framtiden 

 Ha en tydlig organisation, där mandat, beslutsvägar och den interna kommunikationen finns 

nedskrivna. 

 Genomföra projektet med två tydliga faser, planeringsfasen och genomförandefasen och 

anpassa bemanningen utifrån det.  

 Fortsätt utveckla samarbetet mellan demokratigruppen och styrelsen med tydlig delegation 

av ansvar och mandat, samtidigt som det stödjande och lyssnade ledarskapet är närvarande.  

 Börja arbetet med invigningen, kvällsunderhållningen och avslutningen tidigare. 

 Utveckla kompletterande verktyg för diskussioner under stämman.  

 Fortsätt utveckla samarbetet med Sensus, Scouternas samverkansorganisationer och andra 

organisationer som Scouterna är medlemmar i.  

 Undersök möjligheten till tillförlitliga kommunikationskanaler till de som anmält sig. De 

mailutskick som gjordes till de som anmält sig till Demokratijamboree 2020 fungerade 

svajigt.  

Rekommendation från projektgruppen 

Då Demokratijamboree 2020 behövde ställa om för att bli helt digital på grund av rådande 

omständigheter är projektgruppens rekommendationer att det tillsätts en förstudie för att utreda på 

vilket sätt nästa Demokratijamboree ska genomföras.  

Dels rekommenderar projektgruppen att förstudien tittar på om Demokratijamboree 2022 ska vara 

fysisk, digital eller en hybrid. Projektgruppen rekommenderar även att förstudien tittar på hur 

projektet bör organiseras: vad bör den anställda organisationen göra, vad är det mest ultimata sättet 

att engagera ideella och vem bör äga projektet? 

 

Andra frågor att fundera på: 

Vad ska ingå i en mötesplats som Demokratijamboree? Vid en fysisk Demokratijamboree så har det 

ingått stämma, programpass, utställningar och spontana aktiviteter. Vid den digitala 

Demokratijamboree 2020 så ingick stämman, programpass och till viss mån utställning ifrån av 

digitalt fikarum.  

De kårer som inte kommer, varför väljer dom att inte delta? 

Är VoteIT det bästa systemet för oss som organisation? Kan vi driva på utvecklingen av VoteIT så 

att det blir lite mera användarvänligt? 

Hur skapar vi en Demokratijamboree där temat ”Vart är vi i Scouterna på väg tillsammans?” 

genomsyrar hela projektet tillsammans med eventuellt kompletterande tema? 
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Utvärdering Deltagare/ombud/funktionärer 

SAMMANFATTNING 

Svarsfrekvensen av enkäten har varit relativt hög, en tredjedel av de som fick enkäten skickad till sig 

via mail svarade.  

Över lag är deltagarna/ombuden/funktionärerna nöjda med Demokratijamboree 2020. Flera som 

svarat har uppgett att de upplevt att det har varit lite svårigheter med att förstå det nya digitala sättet 

att göra stämman på, och de har saknat information. Men majoriteten av de som fyllt i enkäten är 

nöjda med informationen, de kände sig förbereda inför stämman och de förstod vad 

mötesordförande sa.  

Utvecklingspotential finns i diskussionsformatet i VoteIT, livesändningen av lägerbålet och det 

digitala fikarummet.  

Många är positiva till att fortsätta utvecklingen till en semidigital Demokratijamboree.  

 

Om enkäten 

• Enkäten skickades ut den 2 december: https://mailchi.mp/786ad0b7c637/testombudsutskick-
1813694 

• En påminnelse skickades den 6 december: 
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/testombudsutskick-1813698 

• Sista svarsdag var den 9 december. 

• Målgrupper: ombud, deltagare, funktionärer och anställda på Scouterna 

• Antal svar: 203 st. 

Denna presentation visar endast resultatet av frågor som hade färdiga valbara svar. Alla resultat, inkl. 

fritextsvar, finns samlade i denna Exelfil:  

https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj 

2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO 

https://mailchi.mp/786ad0b7c637/test-ombudsutskick-1813694
https://mailchi.mp/786ad0b7c637/test-ombudsutskick-1813694
https://mailchi.mp/786ad0b7c637/test-ombudsutskick-1813694
https://mailchi.mp/786ad0b7c637/test-ombudsutskick-1813694
https://mailchi.mp/786ad0b7c637/test-ombudsutskick-1813694
https://mailchi.mp/786ad0b7c637/test-ombudsutskick-1813694
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/test-ombudsutskick-1813698
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/test-ombudsutskick-1813698
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/test-ombudsutskick-1813698
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/test-ombudsutskick-1813698
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/test-ombudsutskick-1813698
https://mailchi.mp/66a46f33ba1d/test-ombudsutskick-1813698
https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO
https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO
https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO
https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO
https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO
https://scouterna.sharepoint.com/:x:/g/Projekt/Aktiva_och_tillf%C3%A4lliga_projekt/dj2020/EXF8oFie0mdHpRBRlCfqPTABYoC8fUbPap94SL-uHaC-qw?e=AedpHO
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Frågor till ombud



 

 

 


