
Lägerarbetsgruppens rapport 
 

Inledning 

Under FiSSc:s höstmöte 2020 väckte översikten på större evenemang den s.k. Stjärnkartan 
diskussion om hurdana läger vill medlemmarna i FiSSc framöver arrangera i förbundets regi. 
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga kårernas åsikt gällande gemensamma 
läger. 

  

Arbetsgruppens uppgift var att: 

• höra kårernas åsikter i ärendet  
• göra en heltäckande utredning över vad våra kårer vill ha för slags läger och hur ofta. Finns 

det intresse för förbundsläger? Hur ser intresset för Finnjamboreen ut? Hur är det med 
övriga läger? Hur ofta ska lägren vara?   

• Bereda olika alternativ och öppna upp vad de betyder för förbundet och dess medlemmar 
samt för kansliet  

• Gruppen kommunicerar med medlemmarna om vad som är på gång, resultat av diverse 
undersökningar (t.ex. webropol) och följande steg i arbetet.    

 

Arbetsgruppens medlemmar: 

Andreas Ehnberg, Scoutkåren Tre Björkar 

Helena Federley, Scoutkåren Ålandsflickorna (ordförande för gruppen) 

Ingegerd Gustafsson, Scoutkåren Ålandsflickorna 

Maja Löfgren, Sjöscoutkåren Stormfågeln 

Malin Henriksson, Pedersörenejdens Korsbärare 

Mathias West, Wasa Fyrvaktare 

Niki Hamro, Sjöscoutkåren Seaboys och Sjöscoutkåren Sailors 

Robert Holmberg, Sjöscoutorganisationen Fribytarna 

Alma Lüttge, styrelsens representant 

Filip Nyman, styrelsens representant 

Frida Lundberg, kansliets representant 

 

Denna rapport är indelad i fem olika delar 

- Allmän statistik 
- Större läger önskas 
- Geografisk spridning på svaren 



- Stjärnkartan 
- Konklusion 

 

 

Allmän statistik 

Arbetsgruppens enkät gick ut till kårchefstrion i alla 61 FiSSc:s kårer och till alla enskilda 
kårmedlemmar i åldern 18-65 (1133 personer). Svar kom in från 32 kårer och 143 enskilda 
kårmedlemmar. Åldersspridningen mellan de enskilda kårmedlemmarna visas i bild 1. Frågorna i 
enkäten finns i en separat bilaga till denna rapport. 

 

 

 

Den geografiska spridningen mellan de svarande, både kårer och enskilda kårmedlemmar, 
presenteras senare.  

I enkäten ställdes även frågor gällande Kajo, FS Finnjamboree 2022, och dessa kommer inte att 
behandlas i denna rapport då det lägret inte är en del av arbetsgruppens uppdrag. Frågorna kring 
Kajo gick ut till kårerna för att styrelsen skulle få preliminär information om hur kårerna ser på sitt 
deltagande i lägret. 

 

Större läger som önskas 



Det positiva som kan konstateras är att 100% vill att FiSSc ska ordna gemensamma läger 

• Förbundsläger: Populärast med 82% av ledarna och 97% av kårerna  
• Områdesläger och Nothamn: önskas och både ledare och kårer är beredda att ställa upp för 

att dessa ska bli av (mycket högre engagemang än förbundsläger). För områdeslägren finns 
det nu inget forum som skulle ta ansvar för att sparka igång det i stil med gamla 
Regionutskottet. 

• Explorer- och roverläger önskas men det poängteras också att detta inte har prövats förut. 
Många unga sommarjobbar också. Kanske en idé att pröva t.ex. ett långt veckoslut på 
sommaren. Lite som EXRO...  

• Spejarläger, typ FiSScFjäll. I och med att samma personer aldrig deltar två gånger i lägret är 
det lätt att upprepa ungefär samma program gång efter gång, vilket förenklar planeringen. 

• Kårteamsläger eller samläger önskas av ca 80%, men kårerna upplever att de själva kan 
ordna kårteamsläger/samläger, och läger för vu-äsc. Här borde man hitta ett sätt att hjälpa 
de kårer som inte har naturliga samarbetspartners eller mindre aktiva kårteam. 

• Familjescoutlägerintresse finns i de kårer som har familjescouting och för att erbjuda 
möjligheten till familjescoutingläger åt dessa kunde man från t.ex. förbundets sida stöda 
kårerna i att erbjuda dylika läger. Familjescoutingläger skulle inte vara förbundets ansvar att 
ordna. 

 

 

 

Geografisk spridning på svaren 



För att reda ut om det är någon skillnad på vilken typ av läger man önskar i förbundet, beroende på 
ort eller om man är land eller sjöscout, har svaren sorterats på basis av de svarandes kårtillhörighet. 

Områdena har delats in enligt de gamla regionerna. Åland har lagts som en skild enhet eftersom 
deras förhållanden skiljer sig från kårer på fastlandet.  Indelningen av kårerna utgående från om de 
är land- eller sjöscoutkårer har varit svårare eftersom flertalet kårer kan ses som “hybridkårer”. 

I nedanstående bild framgår den geografiska spridningen mellan kårerna (antal) generellt. 

 

 

I grafen nedan visas hur många kårer per område av alla kårer i respektive område som svarat på 
enkäten. 

 

 

 

 



Till följande presenteras kårernas svar på de frågor som riktades till dem. 

 

 

 



 

 

 

Gällande vilka kårer som svarade på enkäten, svarade från vissa områden mindre än hälften av 
kårerna. Detta gör att det även är skäl att läsa in resultaten från enskilda ledare även då man drar 
slutsatser, eftersom kårspridningen på dessa svar är större. Många ledare vars kår inte svarat har 
svarat på enkäten. Fastän man inte kan dra slutsatsen att en enskild ledares åsikt är kårens åsikt ger 
svaren ändå en indikation om vad våra äldre scouter vill. 

I bilden nedan visas den geografiska spridningen bland de enskilda svarandena (antal). 

 



 

 

I följande bilder ses hur enskilda svaranden besvarat frågorna kring större evenemang, indelningen 
gjord enligt den geografiska spridningen. 

 

 



 

 



 

Följande slutsatser har dragits ur det geografiska perspektivet: 

I Helsingfors och östra Nyland är man är positiv till gemensamma större evenemang och man 
försöker delta i det mesta som ordnas. Inget läger sticker speciellt ut från övriga. Man har 
poängterat åldersgruppslägren som viktiga. Flera kårer har poängterat att de inte kan ordna egna 
läger p.g.a. sin ringa storlek och behöver då ordna tillsammans med andra. Många har i 
kommentarerna nämnt områdeslägren men åsikterna går isär.  Gällande deltagandet i 
förverkligandet av läger är man minst intresserad av det i Helsingfors och östra Nyland. 

I Västra Nyland är det viktigt med både större läger och kårläger. Understödet för deltagande/ 
förverkligandet av alla nämnda läger har mest jämn fördelning av alla områden i förbundet. Man har 
i kommentarerna lyft fram problematiken att få ledare till evenemangen samt vikten att ordna med 
andra för att få ny input till verksamheten. Man önskar en blandning av både större läger med 
scouter från antingen hela FiSSc eller tillsammans med ett mindre område då det ger deltagarna 
möjligheter till helt olika upplevelser och chanser att träffa andra scouter från olika delar av Finland. 

I Sydvästra Finland man är positiva till både förbundsläger och sjöläger. Många vill vara med och 
förverkliga dem båda. Av de svarande har alla haft en sjöscoutkoppling. Gällande samläger 
poängteras att man vill välja vem man förverkligar läger tillsammans med. Kårlägrets roll poängteras.  
Områdeslägren har lågt understöd.  

På Åland är det viktigt att samarbeta avseende läger då de egna resurserna inte räcker till och det är 
viktigt att få träffa folk utifrån, gärna i egen ålder. Man önskar evenemang på svenska och önskar 
läger i alla storleksklasser. Förbundsläger, åldersgruppsläger, områdesläger och kårteamsläger har 
alla starkt understöd men de två sist nämnda har mest understöd i förvekligandet. Ledarbrist lyfts 
upp och den begränsade möjligheten att planera något längre bort, eftersom resorna tar mycket 
resurser. 

I Österbotten ställer man sig positivt till gemensamma evenemang.  Man deltar gärna i 
förbundsläger men låg procent vill förvekliga dem. Lågt understöd för sjöläger.  Gemensamma 
nämnaren är att alla poängterar områdeslägrets betydelse. Alla vill ha områdesläger och hög procent 



vill förverkliga. Områdeslägret lyfts upp som en viktig tradition och ett sätt att öva att 
delta/förverkliga ännu större läger på.  Genomgående poängteras vikten i att ha läger tillräckligt 
nära “hemma” och föga oväntat har även då kårteams läger högt understöd både i deltagande/ 
förvekligande. 

Gemensamt för alla områden: man kan se att man föredrar att ordna egna åldersgruppsevenemang 
för de yngre åldersgrupperna  (VU och ÄS) om inte lägret är ett sådant att man kan delta med alla 
åldersgrupper. För de yngre lyfts distansen till lägret upp som det största hindret. Alla ser nyttan av 
Explorerscout- och Roverscoutevenemang, men kanske inte som en hel veckas läger. Alla önskar 
variation av evenemang, dvs större läger varvade med mindre läger. Ingen har föreslagit att Fissc 
skall vara med  ordna Kårteamsläger. I alla regioner poängeter man också att man behöver 
samarbeta med läger för att kunna få dem förverkligade. 

På vissa punkter talar svarsstatistiken emot vad de fria kommentarerna säger, vilket gör att endast 
siffrorna inte kan tolkas för att få en helhetsbild. 

 

Stjärnkartan 

Från svaren på enkätfrågorna kan man utläsa ett stort intresse för gemensamma läger. 
Förbundsläger var populärast och då med sex års mellanrum, på följande plats finns Nothamn, 
områdesläger och mindre samkårsläger med fyra års mellanrum. FisscFjäll har sin naturliga plats och 
en efterfrågan finns för att det ska ordnas med tre års mellanrum. Efterfrågan för explorer- och 
roverläger är tydlig och önskemålen är att de skulle ordnas med cirka tre års mellanrum eller oftare 
medan efterfrågan för läger för de yngre målgrupperna inte var så stor. En tydlig skillnad finns 
mellan viljan att delta och viljan i att vara med och ordna, vilket är ett problem. Den nuvarande 
stjärnkartan sträcker sig till 2027. För att bättre kunna gestalta återkommande cykler med sex års 
intervaller bör den gå över en längre tid.  

• Förbundsläger vart 6:e år är klart populärast, på andra plats oftare och då det inte går att 
ordna vart sjätte år så föreslås att man ordnar det tidigare istället (typ 5 års intervall) då fler 
verkar tycka att de kunde vara oftare. 

• Områdesläger och temaläger (Nothamn) vill man ha lite oftare, men då man lägger in dem i 
stjärnkartan blir intervallen för täta. 

• Läger för vargungar och äventyrsscouter vill hälften av kårerna inte alls ha medan ledarna 
svarade 42% och 34% att de inte vill, intressant att kårerna som inte visste vad de tycker var 
27% och 23% medan ledarnas svar som inte visste var cirka 30%. Intresset är för tillfället så 
lågt för Vu- och Äv-läger, därför är de inte insatta i stjärnkartan. 

• Åsikterna om FiSSc ska ordna områdesläger eller inte, är lite otydlig men behovet att det 
ordnas sådana är tydligt, därför är de insatta i stjärnkartan (oberoende av om FiSSc är 
arrangör eller inte). Koordinering av tidpunkt kunde vara FiSSc:s huvudsakliga roll. Om lägret 
blir över 500 personer är det vettigt att fundera över om FiSSc ska vara den juridiska 
arrangören. FiSSc kunde ha en rekommendation gällande detta. 

• Spejarscout-, Explorerscout-, och roverscoutläger verkar vara efterfrågade. 

  

Lägertyp Mest önskade Näst mest önskade 

Förbundsläger Vart 6:e Vart 5:e 



Område 4:e 3:e 

Temaläger (Nothamn) 4:e 6:e 

Vuläger Aldrig Kan inte säga 

Ävläger Aldrig Kan inte säga 

Spläger 3:e Vart annat 

Exploläger 3:e Vart annat 

Roverläger 3:e Vart annat 

  

För att belysa hur de olika lägren kunde placeras in under kommande år och som en 
kontinuerlig cykel som inte tar andra läger i beaktande, finns en separat bilaga som 
arbetsgruppen arbetat med. Ordningsföljden på lägren är gjord enligt beräkningar av hur de 
passar in i förhållande till varandra. I förslaget med årtal, som motsvarar nuvarande 
stjärnkarta, har även andra krockande evenemang tagits i beaktande.  

Excel Stjärnkartslek flik version 2 (se skild bilaga): 
  
* 2023 kunde man i samband med Nothamn, till exempel före eller efter Nothamn, ordna 
åldersgruppsläger (2021 EXRO är inhiberat, vill man testa på spejar eller äventyrsläger?). 

* 2022-2024 finns läger inskrivna i stjärnkartan, 2025 har inplanerat EXRO och Fisscfjäll 
varför de åren kunde lämnas som de är. 

* 2026 kunde vara ett första år för områdesläger. 

* 2027 kunde igen vara ett Nothamn medan Fisscfjäll skulle vara mera logisk (i den här 
tabellen) 2028. 

 

 

Konklusion 

Med den statistik som presenterats kan arbetsgruppen dra vissa slutsatser om vad som önskas, 
behövs och vad man är redo i kårerna att jobba för. Arbetsgruppen ser även att det finns flera öppna 
frågor som behöver svar för att en riktig Stjärnkarta ska kunna tas fram. Att sammanställa en 
stjärnkarta som roterar enligt de önskade tidsintervallen är svårt då alla läger går i olika cirklar och i 
något skede kommer evenemangen att krocka med varandra. Över hela förbundet ser man det som 
viktigt att det lämnas år i stjärnkartan då inga större evenemang ordnas så man har möjlighet att 
ordna egna evenemang. 

Den mest skrämmande insikten är att betydligt fler önskar delta än förverkliga läger i förbundet.  
Största skillnaden mellan deltagande/ förverkligande är på förbundsläger (90-60%). Åsikten verkar 
gällande alla läger vara att någon annan förverkligar dem. Intresset för sjöläger är oklart då vi inte 
fått fram hur mycket intresse för lägren det finns även bland landkårerna. Sannolikt är att man gärna 
deltar, men inte vågar delta i arrangerandet av lägren då man inte har stor sjöscouterfarenhet.  



Vilka läger som har starkast understöd varierar på basis av område. Orsaken kan sökas i att vårt 
förbund inte är homogent. Ett konkret exempel är sjöläger, vilket har starkt understöd bland 
sjöscouter och områden med starkt sjöscouting. Österbotten önskar starkt ett områdesläger medan 
understöd annanstans inte är lika starkt poängterat. Arbetsgruppen önskar att styrelsen utreder 
vilka områden som önskar områdesläger för att tydligare få information om vad som behövs. 

Åldersgruppsläger önskas ganska jämt över hela förbundet. Många har lyft fram FisscFjäll eller dylika 
evenemang som viktiga. Åldersgruppsläger/ läger för yngre åldersgrupper än spejarscouter har lyfts 
fram som något kårerna själva kan ordna. Många har sett läger för explorerscouter och roverscouter 
som viktiga, men man har också lyft fram problematiken med förvekligandet då målgruppen ofta har 
sommarjobb och det sällan går att ha långa läger för dem. 

 

Arbetsgruppen kommer med följande förslag: 

Utan att ta ställning till cyklerna på lägren föreslår arbetsgruppen att FiSSc inte ordnar förbundsläger 
2024, utan skulle istället satsa på områdesläger och Nothamn 2023 och 2024. Arbetsgruppen ser 
inte att vi i förbundet är redo att försöka på nytt med ett större läger då det redan var svårt att få 
engagemang till Najs och då enkäten även visar att man gärna deltar men inte ordnar. För att vända 
den trenden behöver vi träna på att ordna medelstora läger där vi alla drar ett strå till stacken, men 
utgående från andra förutsättningar. Vi behöver också lära känna varandra över kårgränserna igen 
för att veta vem vi är och vad vi vill. Dessutom skulle erfarenhet av att få ett uppdrag i ett mindre 
sammanhang troligen verka gynnsamt för att få ledare till mer krävande uppdrag senare. 

Arbetsgruppens förslag till när nästa förbundsläger skulle ordnas är 2026. 

Flytt av förbundsläger till förmån för områdesläger och Nothamn skulle även ändra på de krav som 
skulle sättas på kanslipersonalen. Vi inser att stöd från kansliet skulle ta bort från annat, men för att 
vi ska se en ljusare framtid tror vi att detta är en del av kårstödets viktigaste uppgifter och borde 
kunna sättas in som den del av det arbetet. Hur många procent av kanslikapaciteten behöver 
diskuteras för att göra det klart även för kårerna vad det innebär att kansliet finns till för kommande 
läger och vad det blir för utgifter för lägren. 

Vad gäller det juridiska ansvaret och möjliga avtal mellan områdeslägren och styrelsen behöver 
snarast ses över och diskussioner påbörjas för att lägerplaneringarna ska kunna sättas igång. Det 
arbete som görs för detta bör dokumenteras för framtiden, så att det finns en mall man kan jobba 
med då man nästa gång påbörjar planeringen av områdesläger. 

Det är ledarna i förbundet som skall delta i förverkligandet av de olika lägren. Om inte ledarresurser 
hittas till förvekligandet, skall evenemangen kunna ställas in med låg tröskel. Då lägrens tidtabell 
fastställs bör det samtidigt fastställas när en stab skall vara tillsatt för att evenemangsplaneringen 
skall kunna fortsätta.  

 

A.  

FiSScFjäll ordnas med 3 års mellanrum så att varje scout en gång får i spejarålder möjligheten att 
delta i lägret. 

Förbundsläger skulle ordnas med 6 års mellanrum. 



Områdesläger och Nothamn ordnas mellan varje förbundsläger för att skapa kontinuitet i erfarenhet 
att ordna större läger. Strävan ska vara att alla områdesläger och Nothamn kunde ordnas olika år. 

Explorerscout- och roverscoutläger ordnas med 3 års mellanrum, om möjligt samma år som 
FiSScFjäll och lägren ska vara max 5 dagar. Dessa åldersgruppsläger är viktiga för att skapa fiilis inom 
de äldre åldersgrupperna och skapar även kontaktnät som är viktiga för våra kårer med tanke på 
framtida samläger, områdesläger och förbundsläger. 

Utrymme ska även finnas för kår-, kårteams- och samläger. 

 

B.  

FiSScFjäll ordnas med 3 års mellanrum så att varje scout en gång får i spejarålder möjligheten att 
delta i lägret. 

Förbundsläger skulle ordnas med 8 års mellanrum, för att ge kårernas ledare tid att delta i olika 
typer av läger och få erfarenhet av att ordna olika stora läger och på så vis våga ta på sig större 
ansvar på förbundsläger. 

Områdesläger och Nothamn ordnas mellan varje förbundsläger för att skapa kontinuitet i erfarenhet 
att ordna större läger. Områdeslägren kunde ordnas under olika år och gärna även så att Nothamn 
kan ordnas under ett annat år. 

Explorerscout- och roverscoutläger ordnas med 3 års mellanrum, om möjligt samma år som 
FiSScFjäll och lägren ska vara max 5 dagar. Dessa åldersgruppsläger är viktiga för att skapa fiilis inom 
de äldre åldersgrupperna och skapar även kontaktnät som är viktiga för våra kårer med tanke på 
framtida samläger, områdesläger och förbundsläger. 

Utrymme ska även finnas för kår-, kårteams- och samläger. 

 

 

C.  

FiSScFjäll ordnas med 3 års mellanrum så att varje scout en gång får i spejarålder möjligheten att 
delta i lägret. 

Förbundsläger skulle ordnas med 10 års mellarum, för att ge kårernas ledare tid att delta i olika 
typer av läger och få erfarenhet av att ordna olika stora läger och på så vis våga ta på sig större 
ansvar på förbundsläger. 

Områdesläger och Nothamn ordnas mellan varje förbundsläger för att skapa kontinuitet i erfarenhet 
att ordna större läger. Områdeslägren kunde ordnas under olika år och gärna även så att Nothamn 
kan ordnas under ett annat år. 

Explorerscout- och roverscoutläger ordnas med 3 års mellanrum, om möjligt samma år som 
FiSScFjäll och lägren ska vara max 5 dagar. Dessa åldersgruppsläger är viktiga för att skapa fiilis inom 
de äldre åldersgrupperna och skapar även kontaktnät som är viktiga för våra kårer med tanke på 
framtida samläger, områdesläger och förbundsläger. 

Utrymme ska även finnas för kår-, kårteams- och samläger. 


