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Intro
• Introduktion
• Så använder du manualen
• Varför behöver vi ett kommunikationskoncept?1



4SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

Introduktion
I den här manualen kan du läsa mer om vårt nya 
kommunikationskoncept Raised by Adventure 
och få guidning i hur du ska använda dig 
av det när du kommunicerar Scouterna. Ett 
kommunikationskoncept är som ett recept på hur 
vi ska skriva, vad vi ska prata om och vilken typ av 
bilder vi ska använda. 

Med ett nytt kommunikationskoncept hoppas vi på 
att kunna välkomna ännu fler nya scouter till vår 
fantastiska rörelse!

01 INTRO
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Så använder du 
manualen
Manualen ska användas när du inte kan ta hjälp av 
mallarna som finns här, utan själv behöver ta fram 
bild och text till t.ex. ett nyhetsbrev eller Instagram. 

I manualen hittar du riktlinjer för vilken typ av 
bilder du ska använda, hur du ska formulera dig i 
text och vad du bör tänka på när du kommunicerar 
till din målgrupp. 

Det ska kännas roligt att jobba med Raised by 
Adventure, se därför manualen som inspirerande  
och vägledande i ditt arbete. 

01 INTRO

https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/kommunicera/
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Varför behöver vi  
ett kommunikations- 
koncept?
Kommunikationskonceptet hjälper oss att 
kommunicera på ett sätt som låter och känns 
likadant oavsett om det är du eller någon annan 
inom Scouterna som är avsändare. När vi använder 
oss av samma typ av språk, bilder och innehåll i  t.ex. 
nyhetsbrev, instagram-poster och affischer skapar vi 
en tydligare bild av vilka vi är och vad vi gör. 

Då blir det enklare för människor att förstå storheten 
med scouting! 

01 INTRO
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Vår organistion är densamma, 
men hur vi pratar om den  

har förändrats.
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Raised by Adventure
• Beståndsdelar
• Vad är konceptet?2
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Beståndsdelar
Kommunikationskonceptet består av fyra 
beståndsdelar, det är teman på vad vi ska 
kommunicera. 

Varför?  
Jo för vi vet att äventyret, naturen, gemenskapen och 
det inre äventyret är det som får folk att vilja vara 
med i scouterna. Man behöver inte prata om alla fyra 
samtidigt såklart. 

Äventyret och naturen är våra viktigaste 
beståndsdelar och ska finnas med oftare än de andra. 

02 RAISED BY ADVENTURE

Äventyr

Gemenskap

Natur

Det inre äventyret



10SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

Kommunikationskoncept:

Raised by Adventure
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Vad är konceptet?
I Scouterna formas och växer vi med våra äventyr. 

Raised by Adventure hjälper oss att prata om 
äventyret på två olika sätt – det yttre äventyret och 
det inre äventyret. 

Det yttre äventyret: Det som känns i magen och 
springs i benen. Alltså äventyret som händer i den 
aktivitet vi utför. 

Det inre äventyret: Det som händer inom oss när vi 
vågar något för första gången och träffar nya vänner 
som blir gamla. Det som ger oss självförtroende 
och självkänsla, och stannar kvar långt efter att vi 
kommit hem. 

02 RAISED BY ADVENTURE
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Utomhus fast  
inom dig. 

02 RAISED BY ADVENTURE
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Raised by   Adventure
Det inre äventyret Det yttre äventyret

02 RAISED BY ADVENTURE



14SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

Raised by   Adventure
Samarbete

Självtillit
Växa som individ

Mod
Gemenskap

Trygghet
Inkludering

Självförtroende
Respekt  

(för andra och planeten)

Glädje
Natur
Spänning 
Upptäckarglädje 
Utmaning Äventyrslust 
Problemlösning
Pirr
Learning by doing
Lek

02 RAISED BY ADVENTURE
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Tonalitet
• Gestaltning av våra beståndsdelar
 - Natur
 - Äventyr
 - Gemenskap
 - Det inre äventyret
 
• Så här vill vi uppfattas 3
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Gestalning av våra 
beståndsdelar
Raised by Adventure bygger på våra fyra 
beståndsdelar: Natur, äventyr, gemenskap och  
det inre äventyret.

Dom är grunden till all vår kommunikation.  
På följande sidor förklarar vi vad dom betyder  
för oss scouter. 

03 TONALITET
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Natur
Naturen är en plats fylld av dramatik  

– ösregn, snöstorm, åska och blixtnedslag. 

Naturen är platsen där vi träffas och lär  
oss nya saker tillsammans.

Naturen är en plats där vi känner och  
får uppleva frihet.

Naturen är en plats som bjuder på  
motstånd och utmaningar. 

Naturen är en plats vi älskar, och som  
vi därför tar väl hand om. 

Naturen är vårt hem. 

03 TONALITET
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Äventyret
Äventyret är adrenalinet i blodet, pirret  

i magen och gåshuden på armen. 

Äventyret är lust och glädje.

Äventyret kan vara hur litet och  
hur stort som helst.

Äventyret får oss att våga utmana oss själva  
och visar att vi kan mer än vi tror. 

Äventyret lär oss att vi behöver varandra.

Äventyret gör oss till dom vi är. 

03 TONALITET
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Gemenskapen
Gemenskapen är nya kompisar  

och vänner för livet.

Gemenskapen är att alla är lika viktiga.

Gemenskapen är att bli sammansvetsade  
av att kämpa tillsammans. 

Gemenskapen är att lära sig respektera  
varandras olikheter.

Gemenskapen är att vara stark och att hjälpa.

Gemenskapen är att vara svag och få hjälp.

03 TONALITET
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Det inre äventyret
Det inre äventyret är att utforska  

vem du är och  kan bli.

Det inre äventyret är att växa av motgångar.

Det inre äventyret är att hitta sin plats oavsett 
vem du är – alla har en roll att fylla. 

Det inre äventyret är att våga utmana rädslor, 
förväntningar och konventioner. 

Det inre äventyret är självförtroende  
och självkänsla. 

Det inre äventyret stannar kvar långt  
efter att du kommit hem.

03 TONALITET
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03 TONALITET

Såhär vill vi uppfattas

VI ÄR

Modiga

Inspirerande

Kaxiga

Äkta

Inkluderande

Lekfulla

Risktagande

Utbildande

Tuffa 

Redovisande

Forcerade

Barnsliga

UTAN ATT VARA

Att vara modig är att våga vara sig själv och våga visa sina svagheter. Vi är också modiga  
för att vi vågar testa nya saker och utmana oss själva. Däremot tar vi inga onödiga risker. 

Vi lär genom att inspirera snarare än att utbilda

Vi är kaxiga för att vi tror på oss själva inte för att visa oss tuffa.

Vi har fokus på att visa äkta känslor snarare än att redovisa verkligheten.

Vi ska vara inkluderande men det betyder inte att vi behöver visa alla i all kommunikation alltid. 

Oavsett ålder är vi lekfulla och tar inte oss själva på för stort allvar. 
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Detta ska färga all kommunikation. 
När vi kommunicerar i bild och text 

men också i personliga möten. 
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Tonalitet text
• Tonalitet i text
• Talspråk vs skriftspråk
• Skapa en känsla mer än att informera
• Våra beståndsdelar i text
 - Äventyr
 - Natur
 - Inre äventyret 
 - Gemenskap
 
• Förflyttning
• Synliggör mottagaren
• Målgruppsanpassning
• Rubrik vs. brödtext.4
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Tonalitet i text 
Vi vill att alla ska få uppleva äventyret – både det 
yttre och det inre. Ett sätt att göra det på är ute i 
naturen, men en person kan också göra det när den 
läser något vi skrivit. För att lyckas med det har 
vi samlat tips på hur du kan formulera dig när du 
skriver. 

Två viktiga tips: 

• Enkelt språk: Vi ska skriva så enkelt som   
 möjligt. Ett språk som är spontant och inte   
 alltid följer skriftspråkets regler gör det lättare  
 för både barn och  vuxna att relatera till vad  
 vi säger. På så vis uppfattas vi mer inkluderande,  
 prestigelösa och tydliga. 

• Måla med orden: Vi vill inte bara informera  
 eller ge fakta om vad vi gör, vi vill skapa en bild  
 hos mottagaren av vad vi gör. Det får vi till   
 genom att beskriva och måla med orden mer än  
 att bara berätta sakligt om vad vi gör. 

04 TONALITET I  TEXT
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04 TONALITET I  TEXT

Talspråk vs skriftspråk

Skriv som du pratar. 

Med hjälp av talspråket skapar vi en personlig, lättsam och inkluderande 
ton. Eftersom vi ofta pratar till barn eller vuxna med barnet i fokus, vill vi 
undvika skriftspråkets ganska stela och konservativa ton. 

Använd gärna: så, nog, väl, kanske, ju, antagligen, tycks, verkar,  
ganska, liksom. 

Exempel

vår/vårt – våran/vårat 
de/dem – dom 
medan – medans
kontrollera – kolla 
någonting – nåt 
sedan – sen 
dessa/detta – dom här, det här 
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04 TONALITET I  TEXT

Skapa en känsla mer  
än att informera
En text som är mer målande och beskrivande än saklig och informerande 
når mottagarens känslor. När du läser en målande text upplever du 
innehållet mer än att bara förstå det. 

Och dit vill vi! 

En målande text får vi till genom att beskriva det vi vill säga med hjälp av 
handlingar, ord, tankar, upplevelser och känslor. 

Konkreta tips 

1.  Målande ord och beskrivningar – Ta hjälp av   
 sub stantiv och verb. 

2.  Konkreta detaljer som ger läsaren en bild av  
 det som beskrivs

3.   Sinnen; hur känns, doftar, låter det osv. 
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Vi vill få mottagaren att känna  
vilka vi är snarare än att få 
information om vilka vi är.
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Våra bestånds- 
delar i text

04 TONALITET I  TEXT
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04 TONALITET I  TEXT

Äventyr 

Vi lovar äventyr, det ska synliggöras i vår text. Genom att beskriva 
äventyret lite mer nyanserat och målande blir löftet mer trovärdigt. 

För att komma igång, fundera över vad äventyret egentligen är och hur 
det känns. 

Exempel

Väglösa slätter, sova under bar himmel, 
spring din egen väg, obestigna berg, jord under 
naglarna, vinden i håret, nyfikenheten bland  
träden, skavsår och blöta strumpor, Klättra 
utan att våga titta ner
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04 TONALITET I  TEXT

Natur

Naturen är vår bas men också väldigt mycket mer än bara en plats vi 
befinner oss på. Den är träden, jorden, luften, spänningen, det okända, 
utmaningen och mycket mer. 

För att komma igång, fundera över vad naturen är, vad den bjuder in till, 
vad som gör den spännande och äventyrlig?

Exempel

Trädkronor som tak, doften av fuktig mark,
åskans muller, grankvistar mot kinden, 
snubblande rötter, oupptäckta berg, 
vinden i håret, nya hörn av skogen. 
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04 TONALITET I  TEXT

Inre äventyret 

När det yttre äventyret pågår händer det inre äventyret samtidigt.  
Det inre äventyret är det som får oss att växa som människor. 

För att komma igång, fundera över vad som händer inom dig när du är 
med om ett äventyr, vilka känslor finns där, vilka egenskaper utvecklas 
och hur formas du som person? 

Exempel

Att våga sova hemifrån, göra fel fast det är ditt 
rätt, inte veta men testa ändå, gå vilse och hit-
ta dig själv, be om hjälp fast det är svårt, spring 
din egen väg, flera små steg bildar stigar, utom-
hus fast inom dig. 
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04 TONALITET I  TEXT

Gemenskap

Hos Scouterna är du tillsammans med vänner. Men vänner är  
betydligt mycket än att bara vara fysiskt närvarande tillsammans. 

För att komma igång, vad är gemenskap och vad lämnar den  
för spår? 

Exempel

Rotsystem som aldrig kan grävas upp, 
nya vänner bland gamla träd, tryggheten runt 
elden bästisar, vänner för livet, dela sovsäck, 
stötta varandra när det känns jobbigt. 



33SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

Förflyttning: beskrivande

FRÅN

I Scouterna får du vara dig själv

I Scouterna får du utvecklas som människa

Lär dig massor om dig själv och din omgivning

I Scouterna får du gemenskap

Vi är 76 000 medlemmar i 220 av landets 290 kommuner.

Spring din egen väg

Gå vilse och hitta dig själv. Äventyren formar oss till dom vi är

Utomhus fast inom dig

Hitta en ny bästis som håller dig vaken om nätterna Scouterna är vänner för livet

Vi är 76 000 äventyrare från landets alla hörn.

TILL

04 TONALITET I  TEXT
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Förflyttning: talspråk

FRÅN

I Scouterna får du vara dig själv

I Scouterna får du utvecklas som människa

Lär dig massor om dig själv och din omgivning

I Scouterna får du gemenskap 

Var som du vill

Bli vem du vill 

Du blir kompis med dig själv och naturen

Du kommer träffa nya kompisar

TILL

04 TONALITET I  TEXT
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Gå med i Scouterna (scouterna.se)

FRÅN

Upplev äventyr & kompisar

Scouterna fortsätter att växa och har i dag över 76 000 medlemmar i 220 av 
landets 290 kommuner. Vi är riksorganisation för drygt ett tusen scoutkårer med 
aktiv verksamhet för barn och unga – från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva 
äventyr tillsammans och växa som individer. Välkommen du med.

Du är äventyret. Du vet bara inte om det än. 

Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån finns det ett äventyr för dig. Där 
skogens stigar tagit slut, på vägen upp för en klippvägg och i tältet när lamporna 
släcks för natten – där väntar det på dig. Vad väntar du på? 

TILL

04 TONALITET I  TEXT
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Om oss (scouterna.se/om oss)

FRÅN

Om Scouterna

Vi tror inte bara att unga gör världen bättre. Vi vet att det är så. Och vi ser att vår 
verksamhet är viktig. För sjunde året i rad fortsätter vi att växa och har i dag över  
76 000 medlemmar över hela landet. Välkommen med du också!

Vi är Raised by Adventure

Det bästa vi vet är äventyr. Inte bara för att det ger pirr i magen och tovor i håret. 
Men också för att det formar oss till dom vi är och kan bli. När ett äventyr ger 
skavsår på hälen lämnar det också kvar nytt mod och känslan av att klara mer än vi 
tror. Det är äventyren som händer inom oss och som stannar kvar långt efter att vi 
kommit hem. 

Scouterna är idag över 76 000 medlemmar från landets alla hörn. Hitta din 
närmaste kår här. 

TILL

04 TONALITET I  TEXT
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Synliggör personen som läser texten
04 TONALITET I  TEXT

Som läsare vill du bli sedd.

• Direkt tilltal: Du-perspektiv. Testa att byta ut     
”man” mot ”du”. 

Exempel
“Tillverka egna märken? Så gör man!”
“Tillverka egna märken? Så gör du!”

 

• Fokusera på mottagarens behov. Alltså vad är    
 intressant/viktigt för personen som läser texten? 

Exempel
ett barn tycker att det är roligare att läsa om äventyr 
och en vuxen tycker att det är viktigt att förstå barns 
personliga utveckling inom Scouterna. 
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Målgruppsanpassning
04 TONALITET I  TEXT

FÖRÄLDRAR OCH VUXNA 

Föräldrar och ledare
Exempel på kanaler: Facebook, hemsida och 
nyhetsbrev.

Här har vi möjlighet att prata mer om det “inre 
äventyret” än när vi pratar till barn. 

Vi ska vara målande i våra beskrivningar men  
aldrig otydliga. 

Barnet ska alltid stå i fokus eftersom vuxna ofta  
ser kommunikationen med sitt barn i åtanke. 

BARN 

Scouter och blivande scouter
Exempel på kanaler: Tik Tok och 
rekryteringskommunikation. 

Här använder vi oss av ett enklare språk än när vi 
pratar till vuxna. Vi är beskrivande men undviker 
svåra formuleringar. 

Här har vi större fokus på ”Det yttre äventyret” än 
när vi pratar till vuxna. Det är lättare för ett barn att 
ta till sig av.  
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Rubrik, brödtext och uppmaning
04 TONALITET I  TEXT

Du är äventyret. Du vet  
bara inte om det än
Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån finns det ett äventyr  
för dig i Scouterna.

Bli scout

Rubrik

Brödtext

Uppmaning
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Rubrik, brödtext och uppmaning
04 TONALITET I  TEXT

Rubrik 
Rubriken hjälper oss att sätta tonen. Rubriken ligger 
oftast närmare koncept än vad brödtexten gör. Rubriken 
kan du skriva på både svenska och engelska. 

Brödtext 
I brödtexten är vi mer beskrivande och målande. Tänk 
på att anpassa längden på brödtexten beroende på 
vilken kanal du kommunicerar i. Brödtexten ska leda in 
på vad vi vill att mottagaren ska göra/agera på när man 
läst klart. 

Uppmaning (vad vill vi att mottagaren ska göra?) 
Innan du börjar skriva ska du bestämma vad syftet 
med kommunikation är. Ska man gå med i Scouterna, 
anmäla sig till en kurs eller läsa mer på webben? Detta 
påverkar hur du utformar din text. 
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Engelska
04 TONALITET I  TEXT

Därför använder vi engelska

• Hjälper oss att bli en del av barnens värld.
• Vi uppfattas mer moderna 
• Internationell organisation.

Så använder vi engelska

• Vi använder oss av både svenska och 
 engelska rubriker
• Vi blandar gärna svenska och engelska i  
 samma mening.
• Vi använder aldrig engelska i brödtext, med  
 undantag från ord som redan finns i det svenska  
 språket, till exempel “cool”, “fejka” och “scrolla”.
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Tonalitet bild och film
• Tonalitet i bild
• Våra beståndsdelar i bild 
 -  Natur
 - Äventyr
 - Gemenskap
 - Det inre äventyret
 
• Riktlinjer bilder
• Rörligt
• Förflyttning5
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Tonalitet bild och film 
Natur
Naturen är platsen där vi upplever våra äventyr. 
Därför ska vi sträva efter att alltid visa natur i 
bilderna vi tar. Vi ska ta bilder av naturen som 
upplevs inbjudande och häftigs, snarare än 
realistiska.

Fånga en känsla
Fokus i våra bilder ska vara att fånga en känsla som 
upplevs äkta. Detta gör vi genom att undvika att 
fotografera människor som poserar framför kameran, 
exempelvis genom att ställa upp personer på rad för att 
ta en bild. När vi kommer nära personerna i bild och 
fångar spontana ansiktsuttryck förstärker vi känslan.

Aktivitet
Vi jobbar med aktiva bilder, det betyder att vi alltid 
vill få med en rörelse i bilden. För att fånga känslan 
av ett äventyr ska vi undvika att visa människor som 
står stilla eller är passiva. Det betyder inte att man 
behöver springa i alla bilder, men lite rörelse i någon 
del av kroppen ska finnas med. Experimentera med 
olika kameravinklar för att skapa ytterligare känsla 
av rörelse i vårt bildmaterial. En viktig detalj är att vi 
försöker undvika att ha mer än en person som kollar 
in i kameran, det hjälper oss skapa känslan av att 
bilden är tagen mitt i stunden. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Våra bestånds- 
delar i bild och film

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Natur
Naturen är vår arena. Naturen gör avtryck på människan som 
befinner sig i den, det vill vi visa!  Du blir lerig, kall, bränner sig 
i solen och får rufsigt hår av vinden. Naturen får dig att uppleva 

och känna – man blir exalterad, förundrad,  
trött och kanske rädd för mörkret. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Äventyr
Placera dig mitt i äventyret, mitt i händelsen. Ett äventyr  

är fantastiskt men långt ifrån perfekt. Vi vill visa alla sidor.  
Det härliga och det mindre härliga. När någon lyckas och när 

någon misslyckas. Ett sätt att göra det på är genom att  
visa personer som kämpar och vågar göra fel. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Gemenskap
Ett äventyr blir ofta bättre när du upplever det med andra. När vi är 

med om något tillsammans skapas starka band och minnen för livet. 
Den gemenskapen ska vi visa i bild. Ett sätt att fånga detta är genom 

att komma nära gruppen vi fotar. Det hjälper den som ser bilden  
att känna sig som en del av gemenskapen. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Det inre äventyret
Att visa situationer där folk utvecklas som människor  

och skapar band till varandra är ett sätt att illustrera det  
inre äventyret. Det inre äventyret finns både i det stora och  

det lilla, t.ex. att hitta modet att klättra upp för ett berg  
och sova hemifrån. Vi visar också människor som vågar  

vara sig själva och visa sina känslor. Det kan i bild  
visas med fokus på ett ansiktsuttryck. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Riktlinjer bild  
och film

05 TONALITET BILD OCH F ILM
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1. Ledaren är en del av gruppen

Ledaren ska porträtteras som en del av gruppen, inte  
en person som står vid sidan av och instruerar. Ledaren 
ska vara med i leken/aktiviteten. Då uppfattas också 
ledaren som lekfull och engagerad. Det är kul att vara 
scoutledare. 

Vi visar helst högst två ledare i bild. Fokuset ska vara på 
barnets äventyr. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM

Ledaren är med i leken tillsammans  
med barnen och vågar vara sig själv.
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2. Äventyret syns på scouten

Scoutkläder 
Vi visar upp en varierad scoutklädsel. Undvik att visa 
scouter i hel scoutdräkt, utan dela upp den mellan 
barnen i bild. Använd gärna andra profilplagg som visar 
att du är scout

Smuts 
Äventyret ska synas på kläderna. Ett sätt att visa det 
på är genom smuts, lera, skrapsår, rufsigt hår – det 
operfekta. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM

Person som bär scouthalsduk, är i övrigt klädd  
i kläder som kan tolkas som hennes privata. 

Äventyret syns på barnet  
med hjälp av en smutsig kind



52SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

3. Starka känslor

Fokuset i våra bilder är alltid att fånga en känsla.

Vi visar människor med attityd och passion. Gärna 
starka känslor. Skratt, gråt, kärlek och förväntan.   
Allt det som ryms i ett äventyr. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM

En person som visar äkta känslor.  
Leendet är inte till för kameran. 

Ansiktsuttrycket på någon som kämpar  
för att springa så snabbt som möjligt
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4. Vi är en del av en gemenskap

Vi har fokus på den lilla gruppen och visar människor 
som upplever saker tillsammans. En eller två personer 
står i fokus och drar in åskådaren i bilden. 

Vi fotograferar sällan mer än 2-6 personer i bild, undvik 
bilder med för stora grupper människor. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM

En person kollar in i kameran för att  
skapa kontakt med åskådaren. 

Barnen står tätt ihop och är påväg i  
samma riktning. Detta illustrerar en  
tät och sammansvetsad grupp. 

Fem personer i bild är  
en lagom stor grupp.
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5. Äventyret är tillgängligt för alla 

Vi är noga med representation. Alla människor ska 
känna igen sig i våra bilder, men inte i varenda bild. 
Vi visar t.ex. människor med olika kroppsform, hudfärg, 
könsuttryck och funktionsvariation.

När vi visar människor med synlig funktionsvariaton är 
det viktigt att de är en del av aktiviteten i bild.

05 TONALITET BILD OCH F ILM

En person med synlig funktionsvariation porträtteras  
som delaktig i aktiviteten. Detta visar att äventyret är tillgängligt för alla. 



55SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

6. Mitt i en rörelse

Vi visar scouter som upplever saker. Vi visar personer 
som är på väg någonstans, är mitt i leken eller mitt 
i ett steg. Vi visar handlingar som att försöka, börja, 
misslyckas, försöka igen.

05 TONALITET BILD OCH F ILM

Oskärpan i bild skapar känslan  
av att det går snabbt

Barnen är fångade  
mitt i ett språng
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7. Drömmen om naturen

Vi visar den stora och vackra naturen snarare än 
naturen vi ser på varje scoutmöte. 

Med hjälp av höga bergstoppar och djupa skogar kan 
vi skapa dramatik i vår kommunikation. Ett äventyr är 
inte bara solsken, det är också regn, blåst och mörka 
åskmoln. 

05 TONALITET BILD OCH F ILM

Höga berg och dimma  
för att skapa dramatik
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Film
• Undvik att filma scouterna när dom är passiva,    
 rörelse och action är viktigt. 
• Låt kameran följa aktiviteten. Gå nära och gå     
 med med kameran. 
• Prova dig fram för att skapa spännande      
 perspektiv: Lägg dig ner på marken, ställ dig högt   
 uppe på en kulle, gå jättenära eller jättelångt ifrån. 
• Undvik att vara för redovisande. Målet är att     
 förmedla en känsla. 
• Tänk kort och händelserikt. Människors förmåga 
 att koncentrera sig är väldigt kort, särskilt på  
 sociala medier, här är det viktigt att fånga  
 betraktaren dom första sekunderna av filmen. 
• Lägg gärna på musik, det är bra för att förhöja  
 känslan i din film.  
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Så här ser vi ut
05 TONALITET BILD OCH F ILM
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Så här ser vi inte ut
05 TONALITET BILD OCH F ILM

En stor grupp människor som vänder ryggen till  
skapar distans mellan betraktaren och dom vi porträtterar.

Barn som sitter still och lyssnar porträtterar dom som  
passiva. Vi visar inte ett äventyr. 

En bild på endast ledare berättar inte om barnets äventyr. 

Barnet är prydligt och rent, vi ser inte äventyret på barnet. 
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Anpassning
• När du pratar externt
• När du pratar internt 
• Undantag 6
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06 ANPASSNING

När du pratar externt

Kommunikationskonceptet är framtaget primärt för extern kommunikation. 
Därför är det viktigt att du ligger nära konceptet när du pratar med 
personer som ännu inte är med i Scouterna, det gäller bildval, ton  
och innehåll. 

Exempel på kanaler: 

Sociala medier
Affischer
Hemsidan
Event 

Saklig/
informativ

Raised by 
Adventure
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06 ANPASSNING

När du pratar till medlemmar

Vi ska alltid försöka ligga så nära konceptet som möjligt. Men till 
skillnad från extern kommunikation är det inte lika stort krav på att all 
din kommunikation är utformad efter Raised by Adventure.  

Exempel på kanaler: 

Sociala medier
Nyhetsbrev 
Undersidor på hemsidan 
Brevutskick till bef. medlemmar 

Saklig/
informativ

Raised by 
Adventure



63SCOUTERNAS KOMMUNIK ATIONSMANUAL

Anpassning till  
specifika målgrupper

06 ANPASSNING

Ibland behöver vi vara lite mer sakliga och informativa 
i vår kommunikation, då måste vi anpassa mängden 
äventyr i det vi säger. Detta gäller t.ex. när vi pratar  
om följande:

• Trygga möten 
• Årsmöten och stämmor
• Arbete med beslutsfattare / PR
• När vi pratar till beslutsfattare, enskilda      
 finansiärer journalister och politiker.
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Exempelenheter
• Stor kampanj
• Info från HQ
• Kommunikation från kårerna
• Undantag
 7
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Placeholder:  
Stor kampanj

07 Exempelenheter
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Placeholder:  
info från HQ

07 Exempelenheter
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Placeholder:  
Kommunikation från 

kårerna

07 Exempelenheter
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Placeholder:  
Undantag

07 Exempelenheter
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Checklista
• Checklista - Kommunicerar du  
   Raised by Adventure?8
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Checklista: Så kommunicerar  
du Raised by Adventure?

08 CHECKLISTA

För att verkligen veta om din kommunikationsenhet 
andas Raised by Adventyre ställ dig följande frågar:  

Genomgående
• Känns din enhet kaxig, modig, inkluderande  
 och/eller lekfull?
• Förmedlar du en känsla? 
• Har du fokus på någon av våra fyra beståndsdelar?
• Syns äventyret i din enhet? 

Språk
• Använder du talspråk? 
• Har du i någon del använt ett målande språk? 
• Har du mottagarens intresse i fokus? 
• Finns det en tydlig uppmaning till mottagaren,  
 t.ex. ”bli scout” ,”anmäl dig här”? 

Bild
• Befinner vi oss i naturen?
• Finns det rörelse i din bild?
• Förmedlar din bild en känsla? 
• Följer din bild våra riktlinjer?
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