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EXECUTIVE SUMMARY

Nærværende undersøgelse er foretaget inden Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg for at undersøge den generelle opfattelse af spejdere 

blandt kommunerne, men også det specifikke kendskab til Spejdernes Lejr. 94 ud af de 98 danske kommuner har medvirket i 

undersøgelsen, hvilket giver et solidt grundlag for at udtale sig på kommunal plan. Der er foretaget 148 interview med hhv. 85 

embedsmænd, 57 borgmestre og 6 udvalgsmænd.

Kommunerne opfatter spejderbevægelsens primære opgave som at understøtte friluftslivet, styrke fællesskabet og udvikle kompetencer 

til samarbejde blandt medlemmerne. Særligt embedsmændene oplever, at Spejderbevægelsens opgave er at skabe demokratisk 

forståelse, mens politikkerne mere anser det som at skabe praktiske færdigheder. 

Spejdernes primære opgaver er samtidigt også deres styrker, da styrkerne omhandler at skabe fællesskab og naturliv. Modsat har 

Spejderbevægelsen også udforinger i form af den øgede digitalisering, hvilket kommunerne ser et stort potentiale i at integrere i 

spejdernes nuværende arbejde.

Flertallet af kommunerne har etableret et tæt samarbejde med spejdergrupper i deres lokalområde og er ofte i kontakt med dem.

8 ud af 10 kommuner kender til tid og sted for afholdelse af Spejdernes Lejr 2017. Dette gælder for næsten alle politikkerne og tre ud af 

fire embedsmænd.

Næsten halvdelen (43 %) af politikkerne planlægger at deltage i lejren, mens hver femte sender en repræsentant. Der er hertil potentiale 

for at tiltrække endnu flere, da hver fjerde kommune endnu ikke ved, om de deltager.
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Flertallet af kommunerne kender til afholdelse af Spejdernes Lejr 2017, og næsten hver anden politiker 

planlægger allerede nu at deltage.



SPEJDERBEVÆGELSENS PRIMÆRE OPGAVE ER AT UNDERSTØTTE 
FRILUFTSLIVET OG STYRKE FÆLLESSKABET BLANDT MEDLEMMERNE

Spejderbevægelsens primære opgaver opfattes fra kommunernes side at være understøttelse af friluftslivet (78 %) samt styrke 

fællesskabet (73 %) og udvikle kompetencer til samarbejde blandt medlemmer (53 %). 

Særligt embedsmændene oplever, at spejdernes opgave er at skabe demokratisk forståelse (48 % mod 10 % af politikkerne), mens politikkerne i 

højere grad mener, at spejderbevægelsens primære opgave er at skabe praktiske erfaringer (46 % mod 33 % af embedsmændene). 

Spejderbevægelsen lever overordnet op til deres primære opgave, da kommunerne specielt beskriver bevægelsen som et ”Fællesskab” 

(97 %) og personer som er ”i naturen” (90 %). Spejderbevægelsen associeres også som holdspillere (78 %) og som værende personer, der 

laver mad over bål (77 %)*.

På tværs af politikkere og embedsmænd gengives den samme opfattelse af spejderne, men flere politikkere beskriver spejdere som værende 

personer, der hjælper gamle damer over vejen sammenlignet med embedsmændene (22 % mod 4 %).

*Andel som har angivet 8-10 på en skala på 1-10, hvor 10 = passer perfekt på spejderbevægelsen. 3

Spejderbevægelsen lever op til opgaven om at understøtte friluftslivet og styrke fællesskabet efter flertallet 

af kommunernes opfattelse. 



SPEJDERBEVÆGELSENS PRIMÆRE STYRKE ER AT UNDERSTØTTE 
FRILUFTSLIVET OG STYRKE FÆLLESSKABET

Spejderbevægelsens primære styrke er at understøtte friluftlivet (78 %), styrke fællesskabet (75 %) og udvikle kompetencer til 

samarbejde (52 %). Kommunernes opfattelse af spejderbevægelsens styrker stemmer overens med opfattelsen af dens primære opgaver.

Specielt embedsmændene anser spejderbevægelsens primære styrke som at skabe demokratisk forståelse (42 % mod 8 % af politikkerne). 

Omvendt mener flere politikkere, at spejderbevægelsens primære opgave er at skabe praktiske færdigheder blandt dens medlemmer (46 % mod 

28 % af embedsmændene). 

Spejderbevægelsen har mange styrker, men flertallet af kommunerne anser også nogle af disse styrker som værende forbundet med visse 

udfordringer. Det omhandler specielt en stigende konkurrence fra digitaliseringen, som flertallet mener spejderbevægelsen har svært ved 

at integrere i deres eksisterende arbejde og aktiviteter. Spejderbevægelsen står derfor overfor en  større omfavnelse af digitaliseringen 

samtidigt med, at bevægelsen stadig skal kunne fastholde de gode værdier og traditioner. 

Blandt andet pga. den manglende integration af digitaliseringen, står spejderbevægelsen også overfor udfordringer som et stigende antal 

fordomme og dårligt image, hvorfor flere oplever, at det er svært for Spejderbevægelsen at fastholde og rekruttere nye medlemmer og ledere. 

At få kommunikeret spejderbevægelsens budskaber, værdier og aktiviteter mere bredt ud til børn og unge ses også af mange kommuner som en 

udfordring. Mange efterspørger mere synlighed fra spejderbevægelsens side, som vil gøre det lettere at konkurrere med andre fritidsaktiviteter.
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De primære udfordringer for spejderbevægelsen omhandler især konkurrencen fra den øgede digitalisering, 

men samtidigt også at få denne integreret og udnyttet i spejderbevægelsens aktiviteter. 



55 % AF KOMMUNERNE ANGIVER, AT DERES SAMARBEJDE MED 

SPEJDERE ER PÅ NIVEAU MED ANDRE FORENINGER FOR BØRN OG UNGE

Spejderne er for flertallet af kommunerne tænkt ind i aktuelle politikker og strukturer omkring civilsamfundet og frivillighed (79 %). Dette 

understreges også af, at flertallet af de danske spejderkorps er tilstede i kommunerne.  

Det Danske Spejderkorps er repræsenteret i 84 % af kommunerne, for KFUM-Spejderne er tallet 81 %, mens det er 79 % for FDF og 70 % for De 

Grønne Pigespejdere. Modsat er udbredelsen lav af Danske Baptisters Spejderkorps (13 %) og Dansk Spejderkorps Sydslesvig (1 %). 

Samarbejdet med spejderne er højt i kommunerne, hvor hver tredje kommune har kontakt til mindst én spejdergruppe på månedsbasis.

Kommunerne samarbejder specielt med Det Danske Spejderkorps (86 %), KFUM-Spejderne (84 %), FDF (81 %) og De Grønne Pigespejdere (72 %). 

Samarbejdet omhandler oftest tilskud til lokaler, hytter og arrangementer samt samarbejde om fritids- og kulturaktiviteter.

Over halvdelen (55 %) af kommunernes samarbejde med spejderne er på niveau med andre foreninger for børn og unge, mens lidt under 

halvdelen (41 %) har en lavere samarbejdsgrad. Hertil mener 2 ud af 5 kommuner (42 %) oplever, at de har et ideelt samarbejde med 

spejderne.

Tre ud af fire politikkere mener, at deres nuværende samarbejde med spejderne er ideelt, hvorfor de ikke ønsker at skærpe det, mens det gælder 

for hver femte embedsmand. Modsat angiver hver anden embedsmand (47 %), at kommunen ikke har en målsætning om at etablere, styrke eller 

udvikle samarbejdet med spejderne.

Halvdelen af kommunerne har bevilliget midler til samarbejde med spejdergrupper inden for det seneste år, mens hver tredje ikke har. 

De bevilligede midler kommer oftest fra initiativpuljer/udviklingspuljer (76 %).
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Halvdelen af kommunerne har hertil bevilliget midler til samarbejdet.


