
Baggrundsmateriale til 
Spejdernes strategi-workshop

Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020



På Spejdernes årsmøde marts 2017 
påbegyndte Spejderne planlægningen af 
Spejdernes strategiplan for de næste 3 år

På Spejdernes Strategi-workshop 
inviteres alle interesserede til at komme 
med deres input hertil



Hvad vil Spejderne?
Sådan planlægger Spejderne

Aktuelle planer
Situationsanalyse og Strategiske udviklingsmuligheder



Hvad vil Spejderne?
• Spejdernes formål, mission og vision

• Spejdernes Effekt og Ambitioner 2025

• Strategiske prioriteter marts 2017-2020



De langsigtede rammer for Spejderne 
blev fastlagt 2015-2016

På generalforsamlingen marts 2017 
fastlage korpsene i enighed:

- Strategiske prioriteter marts 2017-2020
- Særlige indsatser marts 2017-2018



Spejdernes mission og vision

De fem danske spejderkorps har et stærkt fælles ønske om at 
række ud til langt flere børn og unge med spejdernes stærke 

metoder og værdier

Mission
Spejder gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, 

friluftsliv og udfordringer

Vision
Alle skal have en ven, der er spejder



Foreningen Spejdernes formål er:
• at skabe initiativer, der gør børn og unge beredt til livet gennem 

fællesskab, friluftsliv og udfordringer
• at sikre en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem 

spejderkorps for udvikling, organisering og ledelse af de fælles 
aktiviteter og fortællinger, og

• at sikre, at der kommunikeres stærke budskaber om spejder-
arbejde og de værdier, der ligger bag det at være spejder i 
fremtidens Danmark

Foreningen skal i sit virke basere sig på de grundlæggende 
værdier for World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement
(WOSM) som beskrevet i spejdermetoden



Hvilken effekt ønsker Spejderne at opnå?

Effekt i samfundet 2025

A. Børn og unge er blevet beredt til livet

B. Spejderne har impact på samfundet

C. Flere agerer med spejderidentitet

D. Spejderne er pionerer for demokratisk deltagelse



Spejdernes Ambitioner 2025
A1. Der er 100.000 medlemmer i spejdergrupperne og årligt uddannes 30.000 
spejdere med mindst 3 års spejdererfaring

A2. Vi udvikler årligt 150.000 børn og unge, der ikke er medlemmer, til at agere ud fra 
spejdernes metode og værdier

A3. 95% af alle danskere kender Spejderne som én bevægelse, der gør børn og unge 
beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer

B. Spejderne skaber konkret impact inden for tre samfundsdagsordener: 
sammenhængskraft, samfundsansvar, skaberkraft

C1. 50.000 forældre er tilknyttede og støtter aktivt spejderbevægelsen

C2. 50.000 alumner er tilknyttede spejderbevægelsen, opfatter sig som og agerer som 
spejdere

C3. 60% af alle danskere anerkender Spejdernes mission

D. Spejderne inviterer årligt 5.000 unge til i fællesskab at skabe events, der bidrager til 
et bedre samfund



Strategiske prioriteter marts 2017-2020
1. Udvikle spejdergruppernes kapacitet og kvalitet

- bidrager til medlemsudvikling fra 60.000 til 80.000 medlemmer i 2020 

- bidrager til at 10.000 forældre er tilknyttede og støtter aktivt i 2020

2. Gøre langt flere børn og unge beredt til livet

- bidrager til årligt at udvikle 10.000 ikke-medlemmer i 2020

3. Udvikle Spejdernes betydning i samfundet

- bidrager til at 2.000 unge årligt skaber events som pionerer for demokratisk deltagelse i 2020 

- bidrager til at 10.000 alumner er tilknyttede spejderbevægelsen og agerer som spejdere i 2020

4. Styrke Spejdernes brand

- bidrager til at mange danskere kender spejdernes mission i 2020 

- bidrager til at en stor andel af dem anerkender missionen i 2020

5. Fundament

- sikrer en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering og 

ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger 



Strategiske prioriteter marts 2017-2020 Spejdernes Ambitioner 2025
Udvikle spejder-gruppernes kapacitet og kvalitet

• bidrager til medlemsudvikling fra 60.000 til 80.000 medlemmer i 2020 
• Der er 100.000 medlemmer i spejdergrupperne og årligt uddannes 30.000 

spejdere med mindst 3 års spejdererfaring

• bidrager til at 10.000 forældre er tilknyttede og støtter aktivt i 2020 • 50.000 forældre er tilknyttede og støtter aktivt spejderbevægelsen

Gøre langt flere børn og unge beredt til livet

• bidrager til årligt at udvikle 10.000 ikke-medlemmer i 2020
• Vi udvikler årligt 150.000 børn og unge, der ikke er medlemmer, til at agere 

ud fra spejdernes metode og værdier

Udvikle Spejdernes betydning i samfundet

• bidrager til at 2.000 unge årligt skaber events som pionerer for 

demokratisk deltagelse i 2020 

• Spejderne inviterer årligt 5.000 unge til i fællesskab at skabe events, der 

bidrager til et bedre samfund

• bidrager til at 10.000 alumner er tilknyttede spejderbevægelsen og 

agerer som spejdere i 2020

• 50.000 alumner er tilknyttede spejderbevægelsen, opfatter sig som og 

agerer som spejdere

• Spejderne skaber konkret impact inden for tre samfundsdagsordener: 

sammenhængskraft, samfundsansvar, skaberkraft

Styrke Spejdernes brand

• bidrager til at mange danskere kender spejdernes mission i 2020 
• 95% af alle danskere kender Spejderne som én bevægelse, der gør børn 

og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer

• bidrager til at en stor andel af dem anerkender missionen i 2020 • 60% af alle danskere anerkender Spejdernes mission

Fundament

• sikrer en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps 

for udvikling, organisering og ledelse af de fælles aktiviteter og 

fortællinger 



Sådan planlægger Spejderne
• Strategisk planlægningsproces
• Planlægnings- og styringsniveauer
• Planlægningscyklus



Planlægnings- og styringsniveauer

Niveau Tidshorisont Styringsdokumenter Ansvar og beslutningsproces

Strategisk

Udvikling af 

Spejdernes 

eksistensgrundlag i 

forhold til omverdenen

10-årig

Mission, Vision, Spejdernes Ambitioner Besluttes på Generalforsamlingen efter 

forudgående drøftelser på gentagne Årsmøder

3-årig

Spejdernes Strategiplan:

- Strategiske prioriteter

- Plan for indsats for følgende 3 år

Strategiske prioriteter for næste 3 år besluttes 

på  Generalforsamlingen

Bestyrelsen udarbejder hvert år plan for 

indsatser for følgende 3 år

Taktisk

Konkrete planer for, 

hvordan Spejdernes 

mål bliver realiseret

1-årig
Budget

Indsatser for det kommende år 

Generalforsamling

Spejdernes bestyrelse

1-3-årige
Politikker og konkrete strategier Spejdernes bestyrelse

Operationel

Planlægning og 

udførelse af opgaver 

inden for rammerne af 

den taktiske 

planlægning

Få dage til 1 år

Projekt-kommissorier Direktøren 

Få dage til 1 år
Projektplaner Projektstyregrupper



Planlægningscyklus

Strategiplan

Årligt 3 år frem

Generalforsamling

Indsatser Årligt 1-3 år 
frem Generalforsamling 

og Bestyrelsen

1 år frem

Direktør og 
styregrupper

Spejdernes 
bestyrelse 
udarbejder 
forslag til 
justeret 

Strategiplan

Korpsenes 
ledelser/hoved-

bestyrelser
kommenterer

Spejdernes 
bestyrelse 

justerer 
forslag til 

Strategiplan 

Generalforsamling 
vedtager Strategiplan

Input fra 
Årsmødet til 

næste 
opdateret 

Strategiplan

Årlig cyklus for 

opdateret 

Strategiplan for 

næste 3 år

Spejdernes bestyrelse 

fastlægger Indsatser for 

det kommende år

Direktøren fastlægger Projekt-

kommissorier og Projektplaner



Aktuelle planer

• Særlige indsatser marts 2017-2018 
– vedtaget på generalforsamlingen marts 2017

• Udkast til Spejdernes Strategiplan 2017-2020



Særlige indsatser marts 2017-2018…

• Ungdomsøen. Spejderne skal skabe aktiviteter, der kan gøre Ungdomsøen levende fra første dag, og som rækker ud 
til alle unge, så det bliver en ø for hele ungdommen, og ikke kun for spejdere.

• Explorer Islands. Spejderne iværksætter Explorer Islands i hele landet i perioden 2017-2019, som en forberedelse på 
Ungdomsøens åbning i 2019. 

• Metaanalyse og gruppeudvikling. Spejderne iværksætter en overordnet analyse af de fem spejderkorps, både 
kvantitativt og kvalitativt, som skal føre frem til beslutning om en fælles gruppeudviklingsstrategi på årsmødet i 2018. 

• Ny fortælling. Spejderne udarbejder sammen med korpsene en fælles kommunikationsstrategi, som danner baggrund 
for at skabe en ny, stærk fortælling om spejderarbejdet, og for udvikling af content strategi. Som et led heri skal 
udarbejdes fælles arbejdsgange for kommunikation af budskaber.

• Spejdernes Lejr. Der skal foretages en evaluering af Spejdernes Lejre og lægges en plan for beslutning om fremtidige 
lejre.

• Sikre det gode samarbejde. Spejderchefkredsen, korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes bestyrelse 
samarbejder om at sikre det fælles arbejde til indfrielse af ambitionerne. Det kræver bl.a. koordinerede 
beslutningsgange i de sager, der er fælles (fx op til årsmødet), og det kræver at de involverede parter kan mødes i de 
rette fora. Derfor vil Spejderne tage initiativ til en langsigtet, fælles koordineret mødeplanlægning. 



...Særlige indsatser marts 2017-2018
• Forberede fremtiden. Udover ovennævnte indsatser skal der gøres en indsats for at forberede fremtidige indsatser i 
endnu større skala, hvis ambitionerne skal indfries. Spejderne skal skabe modning for et eller flere større strategiske 
partnerskaber, og der skal ses på fundraisinginitiativer i alle størrelser. Spejderchefkredsen, 
korpsledelser/hovedbestyrelser og Spejdernes bestyrelse samarbejder om at sikre det fælles arbejde til indfrielse af 
ambitionerne. 

• Woop App. Spejderne vil videreudvikle app’en til version 2.0, så den i endnu højere grad kan blive et aktivt redskab til 
indfrielse af ambitionerne. Woop App kan blive en meget stærk platform til at nå ud til ikke-spejdere og 
samarbejdspartnere, hvor man kan nå ud til mange med en beskeden indsats, samtidig med at app’en tilføjer nye 
dimensioner til spejderarbejdet. I forbindelse med arbejdet med version 2.0, undersøges det om relevante 
samarbejdspartnere med særlig interesse i Woop App ønsker at bidrage til udviklingen.

• Valg af samarbejdspartnere for Spejderne: Bestyrelsen udarbejder en partnerskabsstrategi, der skal danne 
grundlag for valg af samarbejdspartnere, og de enkelte korps bruger samme strategi som grundlag for valg af 
samarbejdspartnere i eget korps. 

• Administration og lokation: Samarbejde om administration er en oplagt mulighed for at medfinansiere drift af 
Spejderne, hvor alle korps indgår og bidrager. I 2017 fastlægges en strategi for øget administrativt samarbejde. Et øget 
administrativt samarbejde skal ses i sammenhæng med en ambition om en fælles lokation

• Overdragelse af aktiviteter og opgaver til Spejderne. Spejdernes bestyrelse har til årsmødet fremlagt en plan for 
overdragelse af opgaver, og planen skal være forhandlet med spejderchefkredsen inden sommeren 2017.



Udkast: Plan for indsatser marts 2017 - 2020

Strategiske 
prioriteter

Udvikle spejder-
gruppernes 
kapacitet og 
kvalitet

Gøre langt flere 
børn og unge 
beredt til livet

Udvikle Spejdernes 
betydning i 
samfundet

Styrke Spejdernes 
brand

Fundament

2017 2018 2019 2020

Metaanalyse og gruppeudviklingsstrategi

Ny fortælling

Woop App

Explorer Islands

Valg af samarbejdspartnere

Spejdernes Lejr, metaevaluering og lægge en plan for beslutning om fremtidige lejre

Administration og Lokation

Forberede fremtiden

Sikre det gode samarbejde

Ungdomsøen



På Spejdernes Strategi-workshop vil vi 
gerne udforske, hvad der giver bedst 

mening at tage initiativ til sammen i de 
efterfølgende 2-3 år for at gøre endnu flere 

børn og unge beredt til livet



Situationsanalyse og Strategiske udviklingsmuligheder

• Situationsanalyse - SWOT-analyse
• Strategiske udviklingsmuligheder - TOWS-matrix

• Værktøj til input for Plan for indsatser marts 2018 – 2021

• baseret på input fra foregående Årsmøder og analyser, bl.a. 
• Målgruppe-analyse, Partnerskabs-analyse, Frafalds-analyse, Brandings-analyse 

• og Den Attraktive Spejdergruppe



Hvad er de afgørende faktorer, der har
betydning for hvordan vi bedst kan nå ud til 

langt flere børn og unge med 
spejderarbejdet? 

(nå de Strategiske prioriter 2020)

- Hvilke styrker og muligheder bør vi udnytte bedre?

- Hvilke svagheder og trusler bør vi tage højde for?



SWOT - Styrker, Svagheder, Muligheder & Trusler 
Kvalificeret af Årsmødet 2017

Positive faktorer for Strategiske prioriter 2020 Negative faktorer for Strategiske prioriter 2020

In
te

rn
e

 fo
rh

o
ld

(S) Stærke sider

1. Stærke fælles værdier og metoder, der kan skabe identitet 

og dannelse

2. Viljen til at ville Spejderne med fælles ressourcer til gavn for 

Spejderne samlet set, dvs. også de enkelte korps

3. Lokale foreninger med frivillighed i alle kommuner

4. Spejdernes nye fælles mission, ambitioner og organisation, 

SL2017, Ungdomsøen, Medlemsservice m.fl.

5. Mulighed for bredt differentieret tilbud baseret på 

kombination af fælles værdier og forskelle

(W) Svage sider

1. Svingende kvalitet i at anvende vores metoder og værdier 

attraktivt i forhold til nutidens børn- og unge, medlemstid 

kun 32 mdr. i gennemsnit

2. Kompleks organisation med tung beslutningsprocedure

3. Ineffektiv udnyttelse af samlede ressourcer

4. Lavt samfundsengagement, indadvendt kultur, 

indforståede værdier og metoder

5. Fokus på egen korpsidentitet frem for det fælles
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(O) Muligheder

1. Efterspørgsel af værdier og metoder uden for 

medlemsskare, herunder ledelse

2. Tiltrække nye grupper af børn, unge og voksne 

3. Potentiale for markant medlemsvækst 

4. Mulighed for nye attraktive partnerskaber og fundraising til 

nye initiativer

5. En ny bærende fortælling om Spejder, der beskriver fælles 

værdier, ikke forskelle

(T) Trusler

1. Kendt, men støvet brand uden fokus på vores værdier og 

samfundsnytte - uens og utydeligt udtryk

2. Ekstern støtte kræver i højere grad dokumentation og 

forskning

3. Ændring i ungdomskultur fx til mindre faste forpligtende 

fællesskaber

4. Stigende krav fra frivillige voksne i at være ledere, hvor de 

kan se at de gør en samfundsmæssig forskel

5. Stærkere kamp om offentlige midler, lokalt og nationalt



På baggrund at Spejdernes Styrker, 
Svagheder, Muligheder & Trusler, hvilke 
tiltag bør vi sætte i værk for bedst at nå 

ud til langt flere børn og unge med 
spejderarbejdet?



TOWS-matrix
Strategiske udviklingsmuligheder

for bedst at nå ud til langt flere 

børn og unge med spejderarbejdet

Interne forhold

(S) Stærke sider

1. Stærke fælles værdier og metoder, der kan skabe 

identitet og dannelse

2. Viljen til at ville Spejderne med fælles ressourcer 

til gavn for Spejderne samlet set, dvs. også de 

enkelte korps

3. Lokale foreninger med frivillighed i alle kommuner

4. Spejdernes nye fælles mission, ambitioner og 

organisation, SL2017, Ungdomsøen, 

Medlemsservice m.fl.

5. Mulighed for bredt differentieret tilbud baseret på 

kombination af fælles værdier og forskelle

(W) Svage sider

1. Svingende kvalitet i at anvende vores metoder og 

værdier attraktivt i forhold til nutidens børn- og 

unge, medlemstid kun 32 mdr. i gennemsnit

2. Kompleks organisation med tung 

beslutningsprocedure

3. Ineffektiv udnyttelse af samlede ressourcer

4. Lavt samfundsengagement, indadvendt kultur, 

indforståede værdier og metoder

5. Fokus på egen korpsidentitet frem for det fælles
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(O) Muligheder

1. Efterspørgsel af værdier og metoder uden for 

medlemsskare, herunder ledelse

2. Tiltrække nye grupper af børn, unge og voksne 

3. Potentiale for markant medlemsvækst 

4. Mulighed for nye attraktive partnerskaber og 

fundraising til nye initiativer

5. En ny bærende fortælling om Spejder, der beskriver 

fælles værdier, ikke forskelle

(SO) Strategiske tiltag

1. Spejdergruppeudvikling - organisatorisk

2. Kvalitativt nyt fælles programstof med fokus på 

samfundsengagement og samarbejde med andre

3. Spejderaktiviteter for ikke spejdere med fleksible 

deltagelsesformer

4. Opbygge stærke strategiske partnerskaber

5. Opstart af nye spejdergrupper

(WO) Strategiske tiltag

1. Øget impact på samfundet, Explorer Islands,

Ungdomsøen og globalt ansvar

2. Udvikle kvaliteten i spejderarbejdet

3. Åben og handlekraftig fælles bevægelse

4. Spejdernes Hus – stærkt organisatorisk fundament

5. Spejdernes mission og ambitioner er levende på 

alle niveauer

(T) Trusler

1. Kendt, men støvet brand uden fokus på vores 

værdier og samfundsnytte - uens og utydeligt udtryk

2. Ekstern støtte kræver i højere grad dokumentation 

og forskning

3. Ændring i ungdomskultur fx til mindre faste 

forpligtende fællesskaber

4. Stigende krav fra frivillige voksne i at være ledere, 

hvor de kan se at de gør en samfundsmæssig 

forskel

5. Stærkere kamp om offentlige midler, lokalt og 

nationalt

(ST) Strategiske tiltag

1. Forskning i spejdermetoden og betydning af 

friluftsliv, fællesskaber og udfordringer

2. Styrke Spejdernes brand i samfundet 

3. Stærkere fælles økonomi, fx funding og flere 

korpsprojekter og driftsopgaver fælles

4. Public Affairs – fælles ageren over for rette 

interessenter

5. Metode- og aktivitetsudvikling til børn og unges 

egen tid

(WT) Strategiske tiltag

1. Fælles bevidsthed om værdierne i spejderarbejdet, 

og disse udleves

2. Sætte sig på samfundsagendaer og håndtere lokale 

og nationale udfordringer som en samlet 

bevægelse

3. Alumni-netværk og –events

4. Aktionbaseret forskning, viden og eksperimenter 

med fx nye deltagelsesformer som Sove Ude, 

street Scout og Skolespejd

5. Gøre det mere attraktivt at være spejderledere – og 

kvalificere disse


