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1. KOMMUNIKATIONSVERKTYG 
 
Kommunikation innebär mycket mera än att informera. Genom kommunikation kan ni 
skapa gemenskap, vi-anda, lösa problem och klara er ur krissituationer. När 
kommunikationen fungerar som bäst löper den i flera riktningar, på flera nivåer och utgör 
en växelverkan mellan flera personer. Med jämna mellanrum lönar det sig att fundera på 
hur kommunikationen fungerar i kåren, fungerar kommunikationskanalerna eller behöver 
de utvecklas. Kommunikation berör kårens alla ledare så fundera tillsammans på saken! 
 
Det här är en kort kom ihåg -lista som ni tillsammans kan gå igenom. Hur fungerar de här 
sakerna i er kår? Hur har de beaktats i er kommunikation? 

x Har kårens ledare erbjudits utbildning gällande kommunikation? Hurudan var 
den? 

x Har ni en kriskommunikationsplan? 
x Hur har kommunikationsarbetet fördelats bland kårens ledare? 
x Planerar ni er kommunikation? 
x Vad vill ni berätta för utomstående om scouting? 
x Hur har ni beaktat de olika åldersgrupperna i kårens kommunikation? 
x Vem kommunicerar, vem är ansvarig för kommunikationen? 
x Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 
x Finns det områden inom kommunikationen som borde skötas på ett annat sätt? 

 
Olika kårer har olika behov gällande kommunikation. Utgå från den egna kårens 
situation, storlek, behov och dessa råd då ni planerar kårens kommunikation! 
 
Kårkvarterets interna kommunikation är A och O 
Kårkvarterets kommunikation är en viktig del av kårens verksamhet. Om 
kommunikationen ledarna emellan fungerar dåligt, mår troligen hela kåren dåligt. Saker 
görs inte i tid, informationen löper inte och stämningen är dålig. Det är kårkvarterets 
uppgift att se till att kommunikationen med åldersgrupperna, föräldrarna och övriga 
intressegrupper fungerar.  
 
Kårens ledare behöver känna till allt om kårens verksamhet, vilka kort- och 
långtidsplaner det finns. Om informationen är bristfällig kan det hända att någon känner 
sig åsidosatt eller ojämlikt behandlad. Genom en god kommunikation kan ni undvika att 
förhållandena mellan ledarna blir inflammerade och istället skapa en bra vi-anda. Man 
känner  sig   lätt  utanför  om  man  upplever  att   en  ”inre  krets”   inte  berättar  vad som är på 
gång. 
 
Ledarnas motivation och delaktighet i verksamheten påverkas av hur mycket information 
de får och på vilket sätt. Genom en bra vi-anda är det lätt att bygga upp den egna 
kårkulturen! I många kårer har man upptäckt att det är ett problem att ledarna inte 
kommunicerar tillräckligt med varandra. Genom att flitigt berätta vad man planerar och 
har på gång är det lättare att få hjälp och stöd av de andra ledarna. Då stämningen är 
öppen  och   tillåtande   inom  kåren   får  också  den  ”högsta   ledningen”  veta om det uppstår 
problem i t.ex. en av åldersgrupperna.  Om gruppernas ledare upplever att man kan prata 
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om allt är det lättare för dem att informera i också den andra riktningen och därmed 
börjar informationen löpa bättre. Det viktigaste gällande kommunikationen mellan kårens 
ledare är att informationen löper snabbt och effektivt, jämlikt till alla och att man inte 
försöker undanhålla någon information. 
 
Kårens information går stegvis 
Kårens interna kommunikation handlar i bästa fall, eller värsta fall, om en lång 
kommunikationskedja   och   därmed   är   risken   för   så   kallad   ”trasig   telefon   -effekt”   stor.  
Inom kåren rör sig informationen t.ex. så att kårkvarteret fattar ett beslut som de sedan 
informerar alla ledare om. Ledarna informerar i sin tur barnen och ungdomarna i 
grupperna. I och med att kommunikationskedjan är lång finns det risk för att 
informationen förändras på vägen och det kan dessutom ta lång tid före den kommer fram 
till alla, om den inte tappas bort på vägen.  
 
Det är viktigt att information som skickas ut är möjligast kort och koncis. Ju mer 
komplicerad eller oklar informationen är, desto mera sannolikt är det att den blir 
förvrängd eller förkortad på vägen. Undvik onödiga mellanhänder och informera 
målgruppen direkt. Om t.ex. en åldersgruppsledare glömmer bort att informera sina 
grupper blir lätt en hel åldersgrupp utan information. Det är förargligt för både ledarna 
och åldersgruppen i fråga om de t.ex. missar möjligheten att delta i ett evenemang p.g.a. 
bristande kommunikation. Om information skickas stegvis lönar det sig att använda 
färdiga infolappar, ge ledarna tydliga instruktioner och att kolla upp att alla fört 
informationen vidare. 
 
Gruppernas interna kommunikation utgör kärnan i verksamheten 
Kommunikation utgör en väsentlig del av varje grupps verksamhet. En god 
kommunikation gör att möjligast många kan delta i verksamheten och att medlemmarnas 
föräldrar vågar lita på gruppens ledare. Om informationen kommer sent och dessutom är 
bristfällig eller vagt formulerad är det onödigt att förvänta sig stora deltagarskaror. 
Föräldrarna får då en bild av att verksamheten är ostrukturerad och att ingen riktigt bär 
ansvar för den. Om gruppens ledare ser till att kommunikationen löper vågar föräldrar lita 
på att han är ansvarstagande också gällande gruppens verksamhet i övrigt. 
 
Det är väldigt viktigt att komma ihåg att i god tid informera gruppens medlemmar om 
alla kommande evenemang och om eventuella förändringar. Det är också viktigt att svara 
på föräldrarnas frågor, också på de frågor som känns oväsentliga för en själv. 
Kommunikationen i kåren kan inverka på om barnet fortsätter med scouting. 
 
Scouternas föräldrar behöver kvalitativ information 
Scouternas föräldrar är en viktig och självklar målgrupp gällande information om kårens 
verksamhet. Man glömmer lätt bort att fundera på om föräldrarna får tillräcklig och rätt 
sorts information om kårens verksamhet. Utöver information om evenemang kan 
föräldrarna tänkas vilja ha allmän information om scouting och tillvägagångssätt inom 
kåren. Också information om verksamhetens innehåll, hur kåren fungerar som förening 
och vilken ansvarsfördelningen är. Exempelvis webbsidor, öppet hus -tillställningar och 
föräldramöten är bra kanaler för att informera föräldrar. Ju mer föräldrarna vet om 
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scouting, desto lättare är det för dem att lita på kårens ledare och inse vilken bra hobby 
scouting är. 
 
Information till övriga intressegrupper 
Utöver föräldrarna finns det andra intressegrupper som också behöver beaktas i kårens 
kommunikation. Staden eller kommunen, bakgrundsorganisationen, 
understödsföreningen, eventuellt andra föreningar i trakten (samarbetspartners och 
stödgrupper) behöver information om kårens verksamhet. Det lönar sig att sköta 
kontakten till de grupper som understöder kårens verksamhet så att de får en inblick i hur 
deras understöd inverkar på kårens verksamhet.  Det är viktigt att de märker att 
understödet uppskattas och att det behövs, det ökar chanserna för att få understöd också i 
framtiden.  
 
Kontakten till intresseorganisationerna varierar beroende på kåren och dess 
samhällsengagemang. Till de intresseföreningar som understöder kåren ekonomisk är det 
artigt att varje år skicka en ansökan, bokslutet och budgeten samt att träffa dem minst en 
gång om året. 
 
Kontakt till andra scouter 
Det är upp till kåren att bestämma hur mycket ni är i kontakt med andra scouter. Många 
kårer har någon form av samarbete med de övriga kårerna på orten eller i regionen. 
Kårens webbsidor är en bra informationskanal för övriga kårer. Det lönar sig att träffa 
grannkåren då och då för att utbyta tankar och erfarenheter! Grannkåren träffar ni kanske 
dessutom på Kårchefsmöten, Kårledarträffar och andra regionala evenemang. Kom ihåg 
att hålla kontakt med också förbundet. Regioninstruktörerna finns till för att förmedla 
information och önskemål mellan kåren, förbundet och centralorganisationen. Genom 
regioninstruktören kan ni t.ex. få tips om kårer som söker andra kårer att samarbeta med. 
 
Nya medlemmar genom kommunikation 
Det är viktigt att scoutingen blir känd runt om i Finland för just de saker vi vill föra fram! 
Kåren kan berätta om sin verksamhet för ortens barn och ungdomar t.ex. genom en artikel 
i lokaltidningen eller genom att presentera scoutverksamheten i skolan. Det lönar sig att 
berätta om kårens verksamhet speciellt då ni vill ha flera medlemmar. Ni kan också 
marknadsföra kårens verksamhet genom att dela ut brev till hemmen, sätta upp infolappar 
eller en inbjudan på anslagstavlor eller genom att arrangera ett föräldramöte. 
 
 
1.1. E-post 
E-post är användbart för att skicka information före och efter möten eller evenemang. Per 
e-post kan ni marknadsföra, informera (t.ex. om klockslag och utrustningslistor), tacka 
och uppmuntra. Det är lätt att skicka både korta och långa meddelanden, bilder, länkar 
och bilagor samt att hålla kontakt med intressegrupper som t.ex. föräldrar, församlingen, 
intresseföreningar, andra kårer och förbundet. 
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Tips! 
x Alla läser inte sin e-post varje dag, därför kan e-post inte vara den enda 

informationskanalen. 
x Strukturera e-postmeddelandet  på ett bra sätt. Ärendet ska framgå ur rubriken. 

Skriv kort och koncist. Om meddelandet innehåller många ärenden lönar det sig 
att numrera dem, använd rubriker eller andra markeringar. Oklara meddelanden 
får oklara svar! 

x Skriv under e-postmeddelandet. Om du inte är säker på att alla känner dig ska du 
använda ditt hela namn, inte bara ditt scoutnamn. Kom ihåg att berätta av vem och 
hur man vid behov får mera information. Du kan också länka till webbsidor där 
det finns mera information. 

x Om du förväntar dig ett svar på e-postmeddelandet ska du tydligt skriva ut det. 
Skriv också ut när du senast vill ha svaret. 

x Beakta målgruppen. Om e-postmeddelandet gäller endast ledarna, skickar du det 
till bara dem. Om meddelande i första hand är avsett för en liten grupp men också 
andra behöver delges informationen kan du skicka en kopia till dem; nämn detta i 
meddelandet så att samtliga mottagare vet i egenskap av vad de får meddelandet. 

x Skicka inte onödiga e-postmeddelanden. Fundera på om det räcker att du skickar 
ditt svar till avsändaren eller om du ska svara till alla som fick meddelandet. 

x Respektera avsändaren: svara inom utsatt tid! Läs noga igenom e-
postmeddelandet så att du svarar på det som efterfrågas så tydligt att avsändaren 
inte behöver kolla upp vad du menade. 

x Undvik att skicka stora bilagor, speciellt till e-postlistor. I mån av möjligt är det 
bättre att ladda upp filen på en webbsida och skicka bara en länk till webbsidan. 

x Det lönar sig att skapa egna e-postlistor för ledarna, föräldrarna och andra 
enhetliga grupper. Mera information om hur du skapar e-postlistor hittar du på 
Finlands Scouters webbsidor och i den här mappens stycke om webbsidor. 

x Då du skickat ut ett viktigt e-postmeddelande kan du per textmeddelande 
informera mottagaren om det. I textmeddelandet kan du nämna ärendet och att du 
skickat mera information per e-post. 

x Det lönar sig att i början av höstterminen be om barnens och föräldrarnas e-
postadresser. Kom ihåg att be om allas adresser, eftersom adresser kan ha ändrats. 
Kom ihåg att meddela kårens medlemsregisteransvariga om de nya e-
postadresserna! 

x Gör upp gemensamma spelregler: hurudan är e-postkulturen i er kår och hur 
informerar ni dem som inte har en e-postadress? 

x E-post ersätter inte möten. Det kan gå lång tid mellan att du skickat ett e-
postmeddelande och får svar på det, risken för missförstånd ökar om flera 
personer är involverade i meddelandekedjan. 

x Förbundet och centralorganisationen skickar information om aktuella evenemang 
och ärenden per e-post.  

 
 
1.2. Mobiltelefon 
Det snabbaste sättet att nå någon är att ringa eller skicka ett textmeddelande.  Det är bra 
att komma ihåg att en del har en saldobegränsning och eventuellt inte kan ringa tillbaka 
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om de inte svarade då du ringde. Det är på ditt ansvar att följa upp att ett skickat 
textmeddelande har nått fram.  
 
Det finns olika åsikter gällande användningen av mobiltelefon under t.ex. utfärder. 
Mobiltelefonen kan vara till nytta under en utfärd samtidigt som det inte hör till den 
traditionella utfärdskulturen att använda elektronik. Det lönar sig att göra upp 
gemensamma spelregler gällande användningen av mobiltelefon under scoutevenemang.  
 
Tips! 

x Det är praktiskt att skicka ett textmeddelande om man vill påminna om någonting, 
meddela att mera information skickats per e-post eller finns på en webbsida. 

x Använd dig av textmeddelanden för att meddela föräldrar om t.ex. en utfärd 
inhiberats, tidpunkten ändrats eller för att kontrollera att alla nåtts av 
informationen. 

x Barnens föräldrar behöver få ledarnas telefonnummer så att de vid behov kan 
kontakta er. En lista på alla ledares telefonnummer kan gärna ingå i kårtidningen 
eller i ett infoblad som skickas till alla i kåren. På kårens webbsidor får ni 
publicera ledarnas telefonnummer endast om de personligen gett sitt tillstånd till 
det.  

x Kåren kan införskaffa en mobiltelefon som t.ex. kårchefen ansvarar för. Från 
kårens mobiltelefon kan ni skicka textmeddelanden om det t.ex. är någonting alla 
ledare snabbt behöver få information om. Kårens mobiltelefon kan också fungera 
som allmänt nummer under t.ex. utfärder och läger. 
 
 

1.3. Sociala medier 
Sociala medier erbjuder flera olika snabba och avgiftsfria sätt att kommunicera. Sociala 
medier fungerar speciellt bra för kommunikation inom en grupp, detta eftersom alla kan 
bidra till innehållet och samtidigt får information. Eftersom man genom sociala medier 
kommunicerar med hela gruppen på samma gång fungerar de bra för att skapa och 
upprätthålla stämning i gruppen. Det finns ett digert utbud på sociala medier och alla 
möjliggör de lite olika typer av kommunikation t.ex. bloggar, mikrobloggar, att dela 
bilder, presentationer och filmklipp samt olika gemenskaper. Om ni i kåren använder er 
av sociala medier lönar det sig att komma överens om gemensamma spelregler gällande 
användandet. 
 
 
1.4. Webbsidor 
På kårens webbsidor kan ni ha grundläggande information om kåren, om aktuella 
evenemang och om scouting i allmänhet. Webbsidorna är en viktig informationskanal för 
både medlemmar, föräldrar och övriga intressegrupper. I bästa fall förmedlas er kåranda 
via webbsidorna!  
 
Tips! 

x Skriv kort. Kom ihåg att använda tydliga rubriker och länkar; alla läser saker i 
olika ordning så delarna ska fungera som egna helheter. 
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x Webbsidorna måste vara uppdaterade, annars har ni ingen glädje av dem. Om 
webbsidorna inte uppdaterats på ett år är det kanske bättre att ni tar bort dem helt 
och hållet. 

x Webbsidorna kan läsas av vem som helst så tänk på vilken typ av information ni 
sätter ut på dem! Kom ihåg att be om tillstånd för att publicera t.ex. bilder och 
ledarnas kontaktuppgifter. Skriv inte ut fullständiga e-postadresser på 
webbsidorna eftersom det kan leda till att skräppost börjar strömma in. E-
postdresser kan skrivas ut i formen fornamn.efternamn@(slutet på adressen). 

x Webbsidorna stöder kårens övriga kommunikationskanaler. Ni kan t.ex. hänvisa 
till webbsidorna i kårtidningen om det på webbsidorna finns sådan information 
som inte rymdes i tidningen. 

x Webbsidorna är ett ypperligt sätt att informera andra kårer och intressegrupper om 
kårens verksamhet. Att surfa på nätet är det lättaste sättet att hitta information! 

x Uppdateringen av webbsidorna är en lämplig uppgift för t.ex. en roverscoutgrupp. 
Det lönar sig att samarbeta kring webbsidorna, det behövs tekniskt kunnande och 
intressanta texter skrivna med ett gott språk. 

x Ni kan bygga upp egna diskussions- eller chatforum på webbsidorna. Ni kan 
också ha interna sidor eller ett extranät d.v.s. sådana sidor där all eller en del av 
informationen finns bakom lösenord så att bara vissa kommer åt att läsa dem. De 
interna sidorna kan vara öppna för kårens alla medlemmar eller bara ledarna. 

x Kårkvarteret kan diskutera saker i realtid genom att använda Facebook, Skype 
eller Messenger. 

x Scoutkårer i Finland kan avgiftsfritt skapa egna webbsidor och e-postlistor på 
Lilja-scoutservern. Mera information finns på www.lilja.partio.fi.  

x På www.partio.net erbjuds en avgiftsbelagd och mera mångsidig server för kårens 
webbsidor.  

 
 
1.5. Infolappar 
Information om kårens evenemang når vanligtvis medlemmarna genom infolappar. 
Infolappar kan skickas hem med barnen, per e-post eller postas. 
 
Se bilaga 1: Modell för utfärdsbrev. 
 
Tips! 

x Skriv kort och koncist. Tänk på att föräldrar eventuellt inte förstår scoutslang. 
x Om infolappen innefattar en talong som ska returneras är det bra att påminna 

barnen om detta. 
x Skriv alltid tydligt ut vem som ger mera information samt personernas 

kontaktuppgifter. 
x Kom ihåg att inför evenemang fråga om deltagarens allergier, specialdiet och 

sjukdomar. Om deltagaren är under 18 år måste han ha föräldrarnas skriftliga 
tillstånd för få delta.  

x Ni kan gärna skicka information per post till kårens alla medlemmar och deras 
föräldrar ett par gånger om året t.ex. i början av höst- och vårterminerna. Det 
lönar sig då att informera om aktuella och framtida evenemang. Ju tidigare 

http://www.lilja.partio.fi/
http://www.partio.net/
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medlemmarna får reda på datumet för ett evenemang, desto lättare är det för dem 
att planera in det.  

x Skriv in i verksamhetsplanen när informationsutskicken ska göras så att de inte 
glöms bort. Verksamhetsplanen kan gärna finnas på kårens webbsidor så 
medlemmar och föräldrar vet när information är på kommande. 

 
 
1.6. Kårtidning 
Genom kårtidningen kan ni upprätthålla kårandan, marknadsföra aktuella evenemang, 
informera om kommande evenemang, berätta om vad som hänt och annat som 
underhåller läsaren. Kårtidningen läses förutom av kårens medlemmar också av föräldrar 
och övriga intressegrupper. 
 
Tips! 

x Det är bra att ha en chefredaktör och en redaktion för kårtidningen. Tidningen 
utkommer mera regelbundet om det finns inspirerade skribenter som ansvarar för 
den och om ni på förhand kommit överens om när den ska komma ut. 

x Hela kåren kan vara med och göra kårtidningen. Beakta läsare i olika åldrar, 
också föräldrarna, då ni gör tidningen. Undvik att skriva om sådana saker som 
inte lämpar sig för alla läsare. 

x I kårtidningen kan ni informera om evenemang och viktiga ärenden, väcka 
diskussion, berätta nyheter, intervjua folk – endast er fantasi sätter gränser! Ni kan 
också skriva artiklar om saker som hänt utanför kåren, i andra kårer eller i 
förbundet. 

x Det lönar sig att satsa på kårtidningen om kåren har resurser till det. Istället för att 
kopiera tidningen kan ni be om anbud från olika tryckerier och trycka den. 

x Det är mera sannolikt att kårtidningen når kårens alla medlemmar om den postas 
istället för att den delas ut. 

x Förbundet arrangerar redaktörskurser för kårens tidningsskribenter och 
webbansvariga. På kurserna får man grundläggande kunskaper om allt som har 
med produktionen av en tidning att göra. 

x Förbundets Kommunikationsgrupp ger feedback på er kårtidningen eller på era 
webbsidor om ni så önskar.  

 
 
1.7. Elektroniska och traditionella brevfack 
Traditionella brevfack kan vara ett roligt och effektivt sätt för att dela ut t.ex. infolappar. I 
brevfacken är det lätt att lämna meddelanden för att informera, glädja eller överraska 
mottagaren. Utöver ledarna kan alla grupper ha egna brevfack så att det är lätt att förse 
också grupperna med information. Kårkvarteret kan ha nytta av att ha ett gemensamt 
elektroniskt brevfack som t.ex. Dropbox eller Google Docs. Genom det elektroniska 
brevfacket är det lätt att dela med sig av olika typer av dokument. 
 
Tips! 

x Du kan inte lämna brådskande meddelanden i brevfack. Det är sannolikt att 
brevfack töms i samband med möten. Ledare som inte har egna grupper kommer 
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inte till kårlokalen varje vecka. Om du lämnat ett viktigt meddelande i någons 
brevfacket lönar det sig att meddela om det. 

x Ovanför en grupps brevfack lönar det sig att skriva namnet på gruppen och hur 
många som ingår i gruppen. På det sättet är det lätt att veta hur många exemplar 
av en infolapp som man ska lämna i just den gruppens fack. 

x Sätt personliga meddelanden i slutna kuvert. 
 
 
1.8. Anslagstavla 
Den gamla hederliga anslagstavlan fungerar fortfarande bra som kommunikationskanal. 
På anslagstavlan i kårlokalen kan ni sätta upp information om kåren och aktuella 
evenemang. Sätt upp också den information, som kommer med Kårposten, om 
evenemang som förbundet och centralorganisationen arrangerar. 
 
Om ni har olika mötesrum för ledarna och grupperna kan ni också ha skilda 
anslagstavlor. Barnens anslagstavla är bra att hänga upp på ett sådant ställe att också 
föräldrarna kan läsa den då de hämtar barnen. Anslag kan också sättas upp i fönster så att 
de som väntar på utsidan kan läsa dem. 
 
Tips! 

x Informationen på anslagstavlan måste vara aktuell! Om ni inte tar bort gamla 
anslag bryr sig ingen om att läsa på anslagstavlan. Vem ansvarar för anslagstavlan 
– kårsekreteraren eller vice kårchefen? Namnge en ansvarsperson. 

x Sätt gärna upp information om grupperna och deras mötestider, kårens alla ledare 
och deras kontaktuppgifter, kårlokalens adress på anslagstavlan. 

 
 
1.9. Möten och träffar 
Ingenting går upp emot personliga möten! Skrivna meddelandena kan missförstås eller 
läsas slarvigt, frågor blir lätt obesvarade. Om ni träffas personligen kan ni genast fråga 
varandra då någonting är oklart. Det är också lättare att tolka motpartens budskap då du 
ser ansiktsuttryck och gester. 
 
Tips! 

x Planera mötena väl. Vilka är målen med det här mötet? Vilka ärenden kan vänta 
till nästa möte?  

x Gör upp föredragningslistor och för protokoll. De behöver inte var litterära 
mästerverk, huvudsaken är att det som ska diskuteras och det som bestämts finns 
till pappers. En föredragningslista gör det lättare för er att hålla er till de saker 
som ska behandlas på just det här mötet. Med hjälp av protokollet kommer ni ihåg 
vilka beslut som fattats och de som inte kunde delta i mötet kan läsa protokollet 
och får på så vis information om vad som behandlades och vilka beslut som 
fattades.  

x Om du inte kan delta i ett möte är det artigt att meddela det och efteråt själv be om 
information om vad som behandlades på mötet. 
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x Mötesprotokollet kan användas som arbetslista när ni efter mötet verkställer det 
som bestämdes på mötet. 

x Berätta kortfattat, klart och tydligt för barnen om beslut som berör dem. Beroende 
på barnens ålder kan det vara bra att också skriva ner informationen, antingen 
tillsammans med barnen eller så att de får färdigt skrivna lappar. Föräldrar kan ni 
informera t.ex. per e-post. 

 
 
1.10. Föräldramöten 
Föräldrar är välkomna att bekanta sig med kåren i samband med 
löftesavgivningsceremonin, lägrets besöksdag, talkon, julfesten eller något annat av 
kårens evenemang. Utöver det är det bra att minst en gång per år bjuda in föräldrarna till 
ett föräldramöte. Speciellt de nya medlemmarnas föräldrar brukar vara intresserade av att 
delta och få veta mera om kåren och scouting. Föräldrarna vill gärna veta vad man 
egentligen gör i scouterna. 
 
Tips! 

x Skriv i inbjudan vad föräldramötet går ut på. Det kan vara bra att upplysa 
föräldrarna om att de inte förbinder sig till någonting genom att delta i mötet. Det 
är skäl att hålla föräldramöten och understödföreningens möten skilt. 

x Ibland kan ett föräldramöte behövas före ett stort evenemang som t.ex. läger eller 
utlandsresor. 

x När ni arrangerar föräldramöten kan ni använda scoutmetoden som tillägg till 
diskussionerna. Ni kan också lära föräldrarna någon scoutfärdighet, t.ex. hur man 
packar en ryggsäck. 

x Förbundet har sammanställt marknadsföringsmaterial om scouting som kåren kan 
använda sig av under föräldramöten. Materialet hittas på förbundets webbsidor. 

x Centralorganisationen har gjort en DVD kallad Partiofakta. DVD:n handlar om 
vad scouting är och den är riktad till vuxna. DVD:n är 27 minuter lång och passar 
utmärkt att användas på föräldramöten. Den hittas på Finlands Scouters 
webbsidor. DVD:n finns endast på finska. 
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2. KOMMUNIKATIONSUPPDRAG I KÅREN 
 
Alla kårens ledare och roverscouter har en roll i informationsgången i kåren. Ofta är det 
kårchefen som bär huvudansvaret. Ni kan gärna dela upp arbetet på flera personer så att 
allt inte hänger på en person. Nedan finns exempel på kommunikationsuppdrag som ni 
kan utveckla utgående från kårens behov. Lämplig utbildning för uppdragen får ni på 
förbundets utbildningar. 
 
Informatör 
Informatören kan ansvara för att koordinera kårens kommunikation eller för 
informationen om t.ex. alla evenemang under årets gång. Informatören kan se till att 
kommunikationen beaktas i olika sammanhang. Han kan utbilda och stöda de andra i 
kommunikationsärenden och sköta kriskommunikationen. Om informatörens uppdrag är 
omfattande är det bra att informatören sitter med i kårstyrelsen och att han aktivt 
samarbetar med alla gruppers ledare så att han hela tiden vet vad som händer inom kåren. 
Exempelvis vice kårchefen kan fungera som informatör. 
 
Evenemangsinformatör 
Evenemangsinformatören informerar om alla evenemang i kåren. Genom att ha en 
evenemangsinformatör behöver ni inte för varje evenemang utse någon som skriver 
infolapparna och i övrigt ser till att alla potentiella deltagare vet om att evenemanget 
arrangeras. Det kan vara bra att låta en person ta hand om kommunikationen gällande ett 
evenemang så att arbetsbördan inte blir för stor för den som ansvarar för evenemanget.  
 
Kårsekreterare 
Kårsekreteraren är ofta den som har bäst koll på vad kårstyrelsen diskuterat och vilka 
beslut som fattats. Ärendena och besluten berör ofta många utanför kårstyrelsen. 
Kårsekreteraren kan informera de övriga i kåren om kårstyrelsens beslut genom att sätta 
upp mötesprotokollen på anslagstavlan eller skicka dem per e-post till alla berörda. 
Kårsekreteraren kan också sköta informatörens uppgifter. 
 
Kårtidningens chefredaktör och redaktionssekreterare 
Ansvaret för kårtidningen ska gärna ligga på en av kårens ledare, så att tidningen säkert 
utkommer som planerat. Om ansvaret för tidningen ligger på flera personer, som 
dessutom har många andra krävande uppdrag, är det lätt hänt att tidningen blir ogjord. 
Också en yngre ledare kan fungera som chefredaktör för kårtidningen, huvudsaken är att 
chefsredaktören är insatt i kårens verksamhet. För att allt jobb inte ska hänga på en 
person kan ni utse en redaktion. Redaktionen planerar och förverkligar tidningen 
tillsammans, och med hjälp av resten av kåren. 
 
Webbansvarig 
Någon av kårens ledare eller roverscouter som är intresserad av teknik och gärna pysslar 
med datorer kan fungera som webbansvarig. Den webbansvariga uppdaterar och 
utvecklar kårens webbsidor. 
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3. KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR ÅLDERSGRUPPERNA 
 

Åldersgrupperna är viktiga i kåren och det bör märkas också i kommunikationen. Det 
finns många ärenden de behöver informeras om och det är viktigt att informationen löper 
smidigt och jämlikt till alla. Viktiga ärenden att informera om är t.ex. 

x specialmöten 
x kårens och förbundets evenemang 
x förändringar inom gruppen 

 
 
3.1. Vem informeras? 
Det viktigaste är att informationen når de enskilda scouterna. De behöver få veta vad som 
kommer att hända på nästa möte eller vilket temat för vinterutfärden är. Genom bra 
information om evenemangen och lockande infolappar kan ledarna påverka både 
gruppandan och deltagarantalet. Det är trevligt med överraskningar men det får inte bli 
för mycket hemlighetsmakeri. Om scouterna inte får tillräckligt med information om ett 
evenemang låter de kanske bli att anmäla sig, det lönar sig alltså inte att vara för 
hemlighetsfull. Lova inte heller mer än ni kan hålla. 
 
Scouternas föräldrar är en viktig målgrupp gällande information om åldersgruppernas 
verksamhet. En del föräldrar känner inte till scouting sedan tidigare och vill gärna ha 
utförlig information. Genom god kommunikation med föräldrarna får föräldrarna 
förtroende för er ledare och en positiv bild av kårens verksamhet. 
 
Åldersgrupperna är en viktig del av kåren. I kåren finns flera ledare som behöver känna 
till läget i de olika åldersgrupperna. Dessa ledare är t.ex. kårchefen, den 
medlemsregisteransvariga och kårekonomen. Den medlemsregisteransvariga vill veta om 
gruppernas sammansättningar ändrats och kårekonomen vill veta hur pengarna används 
på möten och utfärder. Det bästa forumet för åldersgruppernas ledare att dela med sig av 
denna information är på kårens ledarmöten. På det sättet får alla åldersgruppers ledare 
dessutom insikt i varandras grupper. Ledarmötena är bra tillfällen för att diskutera 
problem och få hjälp med att lösa dem. 
 
 
3.2. Hur informerar man? 
Ni kan göra en modell för en infolapp. När det är dags att skicka ut information om ett 
evenemang fyller ni i infolappen utgående från det evenemanget. Som ledare är det bra 
att ha en egen verksamhetsplan där du skriver in när olika infolapparna ska skrivas och 
delas ut och när ledarmötena hålls. På det här sättet är det lätt att hålla reda på saker och 
ingenting glöms bort. 
 
Utöver infolappar kan du hålla kontakt med gruppernas medlemmar, övriga ledare och 
föräldrar per e-post. Genom att varje månad skicka ett e-postmeddelande till föräldrarna 
undviker ni sena överraskningar och föräldrarna vet vad som är på gång. Informera om 
saker så fort de känns aktuella. 
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3.3. Kommunikation som en del av en utbildning 
Eftersom alla ledare tillsammans ansvarar för att kommunikationen fungerar i kåren lönar 
det sig att lära ut vikten av kommunikation i ett tidigt skede. Det bästa sättet att göra det 
är att inkludera kommunikation i gruppledarutbildningen och samtidigt informera om  
hur kommunikationen sköts i kåren. Utbildningen i sig kan gärna utgöra ett exempel på 
fungerande kommunikation. För att ge deltagarna ett exempel på god kommunikation 
lönar det sig att sköta informationen om just den här utbildningen exemplariskt. Det 
viktigaste är att deltagarna kommer till insikt om att ingenting fungerar bra om 
kommunikationen inte är god och alla involverade beaktas. Det hjälper inte att i 
oändlighet upprepa hur viktig god kommunikation är, det måste bevisas genom exempel 
ur kårens vardag! 
 
Kommunikation utgör en del av de flesta områdena inom gruppledarutbildningen och kan 
med fördel hållas i anslutning till dessa och inte som ett fristående pass. De områden där 
kommunikation behandlas under gruppledarutbildningen är bl.a. Att leda med stil, Vi 
bygger upp gruppen tillsammans, Gruppens anatomi och Med spejarscouterna. 
Kriskommunikation kan diskuteras i samband med Ansvaret tynger. Tillsammans med de 
blivande ledarna kan ni fundera på vad som kan hända under möten och evenemang, hur 
man ska handla i respektive situation och till vem man ska meddela vad då olyckan varit 
framme. Försök genom diskussion väcka tankar och ge praktiska exempel! En lustig men 
verklig historia är det bästa sättet att få deltagarna att förstå betydelsen av 
kommunikation.  
 
Alla deltagarna kan öva sig i att skriva en verksamhetsplan, en infolapp om ett 
evenemang och en infolapp om någonting annat. På det sättet får de insikt i vad det ska 
stå på respektive lapp. Deltagarna kan gärna få en lista på goda kommunikationssätt. 
Utgående från listan kan var och en välja de sätt som passar den egna gruppen. 
 
 
3.4. Hur kommer man i tidningen? 
"Jag är i tidningen!" skriker Ville glatt. "Min kompis läste i tidningen om vår utfärd och 
vill komma med i scouterna.", säger Maija till sin lärare. "Ortsborna fick veta mera om 
scouting och kårens medlemsantal växer. Vi fick precis tre nya ledare.", kommenterar 
kårchefen efter att tidningen kommit ut. "Vad roligt att läsa om vad ni gör i scouterna!" 
säger representanter för bakgrundsorganisationen, scouternas kompisar och andra som 
råkat läsa artikeln. Bakgrundsorganisationen blir inspirerad att hjälpa och kåren får en ny 
kårlokal. 
 
Via media får också de som inte är scouter information om vad som händer inom 
scoutingen och er kår. Genom en tidningsartikel kan ni föra fram scouting som den 
inspirerande, engagerande och stärkande hobby den är. 
 
Om ni vill att kåren syns i media kan ni t.ex.: 
 
Fundera på om något av kårens kommande evenemang kunde intressera media! 
Skriv ett pressmeddelande eller kontakta lokaltidningen ─ gör ett försök även om ni inte 
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vet om evenemanget är tillräckligt intressant för att ta sig över nyhetströskeln. Vanligtvis 
intresserar sig media för evenemang som samlar många deltagare eller som på något sätt 
är speciellt eller unikt. Ofta är det ändå den fortlöpande ordinarie verksamheten som 
intresserar människor. Kunde ni få lokaltidningen att göra en artikelserie om era gruppers 
möten och hur unga ledare planerar och förverkligar verksamhet för barn och unga? 
Kanske en reporter vill följa er på en utfärd? Med en annorlunda vinkling är det lättare att 
få media intresserad! Det lönar sig alltid att informera media om läger, vandringar, 
tävlingar och jippon. Om ni får en reporter att besöka er under ett evenemang lönar det 
sig att fundera ut vilken tid det passar er bäst och vilken form av verksamhet reportern 
kan vara intresserad av att följa. 
 
Gör en lista på lokala medier. Vilka tidningar utkommer på orten? Har staden eller 
någon annan webbsidor där ni kan publicera artiklar om era evenemang och er 
verksamhet? Vill kårens bakgrundsorganisation skriva en artikel om er i sin tidning? 
Utöver dagstidningarna kan också veckotidningar eller ungdomstidningar vara 
intresserade av kårens verksamhet. Också radio löna sig att kontakta och TV om det är 
frågan om ett stort evenemang. Om en reporter en gång skrivit en artikel om kåren lönar 
det sig att kontakta samma reporter också nästa gång. 
 
Är någon av kårens ledare bra på att skriva? Ni kan skriva en text som ni skickar till 
t.ex. lokaltidningen och radion. Kanske det bland er finns en duktig fotograf? Bra 
fotografier kan inspirera lokaltidning till att skriva en artikel.  
 
Det är lätt att kontakta media per e-post! Om ni per e-post tar kontakt med media och 
inte får något svar kan ni följa upp med ett telefonsamtal. Också om ni får svar per e-post 
kan det vara bra att följa upp genom att ringa och erbjuda mera information, inspirera och 
försäkra er om att ärendet framskridit. 
 
Beskriv er verksamhet. Trots att lokaltidningen intresserar sig för kårens jubileumsfest 
motsvarar den inte er vardagliga verksamhet. Försök påverka reportern så att han skriver 
om också den vardagliga verksamheten, kårens vardag och er värdegrund – om de som 
aktivt scoutar och varför. Reportrar har ofta en stereotyp bild av vad man gör i scouterna. 
Föreslå gärna annorlunda vinklingar som reportrar kan skriva utgående ifrån, t.ex. om en 
annorlunda form av scoutverksamhet, någonting ni själva tycker är roligt och som ni 
önskar att andra får läsa om. I bästa fall handlar en artikel mera om scouting än om ett 
enskilt evenemang. Scouting inkluderar många fina saker: att göra saker tillsammans, 
unga ledare som får lära sig att ta ansvar, utbildning, mångsidighet. . . Hemma ansvarar 
en 15-åring kanske för städningen av sitt rum, i scouterna ansvarar han kanske för 
programmet på en utfärd, för materialet eller för maten. Det är rätt häftigt! 
 
Kan ni få med lite basfakta om scouting i artikeln, t.ex. i en faktaruta? I några få 
meningar kan ni få in viktiga fakta om scouting. En bra och heltäckande artikel får ni till 
stånd genom att berätta t.ex. på vilket sätt scouting inspirerar, engagerar och stärker sina 
medlemmar. Exempel: Det är roligt att vara med i scouterna och träffa nya människor 
och få nya vänner (inspirerande). I scouterna fungerar man alltid i en grupp där varje 
medlem har en egen roll (engagerande). För mig är det viktigt att också vi unga får vara 
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med och fatta beslut inom scoutingen (stärkande). Före bilder på minderåriga scouter får 
publiceras måste ni se till att föräldrarna godkänner publicerandet. 
 
Be om tips och hjälp av förbundets informatör! Informatören kan hjälpa till med att 
hitta kontaktuppgifter till lokala medier, ge kommentarer och feedback på era 
pressmeddelanden och artiklar.  
 
Scouterna har egna tidningar! Partio och Scoutposten tar gärna emot idéer till artiklar 
och allra helst färdiga texter från kåren. Kontaktuppgifter till chefredaktörerna för 
tidningarna hittar ni på www.partio.fi och www.scout.fi. 
 
 

http://www.partio.fi/
http://www.scout.fi/
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4. ATT SKRIVA ETT PRESSMEDDELANDE 
 
Då ni skriver ett pressmeddelande för att informera om ett evenemang eller någonting 
annat intressant kan ni tänka på följande saker: 

x Tänk på vem ni skriver till och vem som kommer att läsa texten. 
x Pressmeddelandet ska vara högst en sida långt. Kortare texter väcker mera 

intresse än långa. 
x Formulera en kort och tilltalande rubrik. 
x Berätta först det viktigaste, därefter bakgrundsfakta och detaljer. På det här sättet 

väcker ni genast läsarens intresse. 
x Om det är möjligt kan ni gärna citera någon av arrangörerna eller deltagarna. 
x Se till att ni besvarar frågorna vem, vad, var, när och varför. 
x Använd ett gott språk och undvik scouttermer. Använd korta och kraftiga 

meningar. Är texten tydlig och lätt att förstå? Tänk på att den som läser texten inte 
är lika insatt i ämnet som ni är.  Undvik  historier  som  bara  en  ”inre  krets”  förstår. 

x Signera pressmeddelandet med datum, namn, förening och kontaktuppgifter till 
den person som vid behov ger tilläggsinformation. 

x Om du skickar pressmeddelandet som ett e-postmeddelande lönar det sig att 
klippa in texten i textfältet, inte att skicka den som en bilaga. 

 
Se bilaga 2: Modell för pressmeddelande. 
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5. EN KOMMUNIKATIONSPLAN FÅR INFORMATIONEN ATT LÖPA 
 
Om det känns som om kommunikationen ofta glöms bort p.g.a. alla andra scoutärenden 
som behöver skötas är det skäl att idka lite förhandsplanering och göra upp en 
kommunikationsplan. I kommunikationsplanen kan ni lista alla evenemang och ärenden 
ni ska informera om, hur och när ni informerar och vem som ska få vilken information. 
Ni kan göra kommunikationsplaner för olika behov: en för varje grupp, en för ledarna, en 
för alla i kåren. Vad passar er bäst? 
 
Kommunikationsplanen kan innehålla t.ex.: 

x Brev till nya medlemmar. Alla nya medlemmar får ett brev innehållande 
information om de vanligaste scouttermerna, kontaktuppgifter till åtminstone 
kårchefen och de egna ledarna, adressen till kårens webbsidor, allmän information 
om scouting och scouthistoria. Ni kan gärna sätta med en broschyr om scouting 
och det senaste numret av kårtidningen eller Scoutposten. 

x Brev till alla medlemmar i början av terminen. Alla medlemmar får ett brev 
innehållande information om terminens evenemang, gruppernas 
sammansättningar och ledarnas kontaktuppgifter. 

x Uppdatering av webbsidor. Kårens webbsidor och händelsekalender på nätet 
uppdateras kontinuerligt, likaså kontaktuppgifterna till kårens ledare. Kom 
överens om vem som uppdaterar och när. 

x Sociala medier. Kom överens om vilka sociala media som används för kårens 
kommunikation och vem som sköter uppdaterandet. Det lönar sig att utnyttja 
sociala medier men först efter att ni kommit överens om gemensamma spelregler! 

x Telefonkedja, e-postlistor, intranät. Kom överens om vem som finns i vilken 
telefonkedja och på vilken e-postlista, vem som har tillgång till intranätet och 
vilken typ av information där finns och sprids.  

x Evenemangsinformation. En infolapp med information om ett kommande 
evenemang skickas till alla medlemmar eller deras föräldrar minst två veckor före 
evenemanget. Infolapparna kan också delas ut på gruppernas möten. Infolappen 
bör innehålla information om evenemanget och en anmälningstalong där ni ber 
om information om deltagarens matallergier, sjukdomar och vårdnadshavarens 
tillstånd till deltagande samt dennes telefonnummer ifall en nödsituation skulle 
uppstå. Se bilaga 1: Modell för utfärdsbrev. 

x Information om föräldramöte. Föräldramöten hålls varje höst och vår. En 
inbjudan med information om programmet skickas till alla minderåriga 
medlemmars föräldrar minst tre veckor före mötet. 

x Pressmeddelanden. Informera lokalmedia om att verksamheten drar igång för 
terminen, att försäljningen av adventskalendrar inleds eller att kåren ordnar talko. 
Skicka ut pressmeddelanden inför verksamhetsårets höjdpunkter som t.ex. 
sommarens läger. 

 
Också om en eller ett par personer ansvarar för kommunikationen är det 
ändamålsenligt att kårens alla ledare kommer överens om riktlinjerna. 
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x Bekanta er tillsammans med kriskommunikation: vad betyder det, när används 
den? Förbundet kan hjälpa er med er kriskommunikation och t.ex. hur ni 
kontaktar föräldrar. 

x Diskutera t.ex. under ledarnas utfärd vilken betydelse kommunikation har i er kår. 
Saker fungerar när ni inom kåren kommunicerar flitigt. Det är viktigt att alla, men 
speciellt gruppernas ledare, förstår betydelsen av kommunikation. 

x Vilka kommunikationskanaler använder ni i kåren ─ intranät, e-postlistor, en 
Facebook-grupp eller någonting annat? Ledarna kan fundera igenom alla kanaler 
och om de fungerar. Behöver någon av kanalerna utvecklas, behöver ni ta i bruk 
flera kanaler? 

x Kårens ledare ska gärna ha en gemensam uppfattning om kårtidningens betydelse. 
På samma gång som ni analyserar kårtidningen kan ni brainstorma kring 
tidningen och hur den kunde utvecklas. Kårtidningen är ett ypperligt sätt för att 
informera medlemmarnas föräldrar – används den för det och når tidningen 
föräldrarna? 

x Kommer ni ihåg att sätta upp infolappar på anslagstavlan i kårlokalen? 
Anslagstavlan är en bra informationskanal om den används flitigt. 

x Bekanta er med förbundets kommunikationsutbildningar och delta i de som 
intresserar er. Kom på förhand gärna med förslag gällande utbildningarnas 
innehåll så att de säkert motsvarar era förväntningar.  

 
 
5.1. Förbundet erbjuder utbildning, råd och hjälp 
Förbundets kansli ger er information om vilka kommunikationskurser och -material det 
finns. Det finns t.ex. 

x material riktat till nya medlemmars föräldrar 
x kommunikationsföreskrifter för stora evenemang som tävlingar och läger 
x olika skriv- och kommunikationshandböcker som ni får låna 

 
Förbundet arrangerar kommunikationsutbildningar och kommunikationsrelaterade 
evenemang som t.ex. 

x redaktörskurser där man behandlar hur man gör en tidning 
x olika temakvällar och utbildningar utgående från behov och önskemål 

 



 19 

6. KOM IHÅG -LISTA FÖR KÅRENS KRISKOMMUNIKATION 
 
Det här är en kom ihåg -lista för de situationer du som scoutledare förhoppningsvis 
mycket sällan hamnar i. Media är intresserade av olyckshändelser som inträffar under 
scoutevenemang så det är bra att vara förberedd på hur du ska bemöta media ifall 
någonting skulle hända. 
 

x Ha ett exemplar av Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter på ett lättåtkomligt 
ställe och läs igenom dem, helt och håller eller delar av dem, inför varje 
evenemang du ansvarar för. På det sättet har du också koll på detaljerna och kan 
svara på eventuella frågor.  

x Då en olycka inträffar och du måste kalla på hjälp ska du omedelbart meddela 
alla de berörda parterna: offrets hem och din närmaste scoutledare t.ex. kårchefen. 
Kårchefen meddelar sedan omedelbart förbundet. Du kan ha som tumregel att 
olyckor som är så pass stora att de kan tänkas intressera media är olyckor som 
behöver meddelas förbundet. 

x Om det är frågan om någonting som hänt under ett av kårens evenemang och du 
blir kontaktad av media ska du be reportrarna kontakta kårchefen. Förbundet 
hjälper kåren med kriskommunikationen. Förbundet har en handlingsplan och 
ansvarsfördelning gällande kriskommunikation. 

x Om du skriver ett pressmeddelande om en inträffad olycka ska du på förhand 
komma överens om innehållet med förbundet. Se bilaga 3: Exempel på 
pressmeddelande. 

x I allmänhet är det så att ju snabbare och tydligare du handlar och informerar, 
desto mindre intresse har media för olyckan. 
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BILAGA 1 
Modell för utfärdsbrev 
 
UTFÄRDENS NAMN OCH DATUM 
 
Syftet med utfärden ─ Inled med att berätta en hurdan utfärd det är frågan om och för 
vem den arrangeras. 
  
Närmare information ─ Berätta om när utfärden inleds och avslutas, hur ni kommer att 
röra er och det deltagarna behöver veta om utfärdsplatsen och inkvarteringen. En 
utrustningslista underlättar för deltagaren. Berätta också vad utfärden kostar. Om priset 
avviker från det vanliga kan det vara bra att kort förklara varför. 
 
Anmälning – Berätta hur man anmäler sig till utfärden, när sista anmälningsdagen är, 
vart anmälningstalongen ska returneras och hur man betalar för utfärden. Det kan vara 
bra att berätta också hur man annullerar sitt deltagande. Påminn om att man måste ha 
betalat årets medlemsavgift till kåren för att få delta i utfärden.  
 
Tilläggsinformation – Avsluta med att berätta vem man kan kontakta för att få mera 
information om utfärden och vad man behöver beakta när man förbereder sig för 
utfärden. Om ni inte vill att deltagarna har t.ex. elektronik eller mobiltelefoner med sig 
kan ni nämna det här. Det kan vara bra att också skriva några ord om säkerheten under 
utfärden t.ex. att utfärden leds av myndiga ledare eller att ledarna har kunskaper i första 
hjälpen. 
 
Uppmana föräldrarna att ringa om de har frågor. 
 
  Ditt namn, din telefonnummer och e-postadress 
  Din titel 
 
�------------------------- Upprepa sista anmälningsdagen här! ------------------------------� 
 
Jag ger mitt tillstånd till att___________________________deltar i utfärdens namn och 
datum. 
 
Matallergier, sjukdomar, medicinering eller annat viktigt som ledarna behöver känna till: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:_____________________________________________________ 
 
Målsmans telefonnummer under utfärden:_____________________________________ 
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BILAGA 2 
Modell för pressmeddelande 
 
Kårens namn r.f.  PRESSMEDDELANDE 
Gatuadress 
Postnummer och –ort  Datum 
 
Rubrik ─ Skriv en kort och lockande rubrik som för fram det viktigaste, mest aktuella 
och mest intressanta. 
 
Ingress, det viktigaste koncentrerat ─ Skriv det viktigaste på nytt men lite mera 
utförligt än i rubriken. Kontrollera att stycket svarar på frågorna vad, var och när. Det här 
stycket ska väcka läsarens intresse. 
 
Andra relevanta saker ─ Skriv andra relevanta saker och information som berör det ni 
informerar om. 
 
Bakgrundsinformation och detaljer ─ I de följande styckena (ett eller flera) kan du 
skriva mera om bakgrunden och detaljerna. Fundera på om läsaren behöver få svar på 
också vem, hur och varför. 
 
Tilläggsinformation – Skriv eventuell tilläggsinformation till redaktionen. 
 
Kontaktuppgifter ─ Skriv kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress. Se 
till att kontaktpersonen är anträffbar. 
 
Mera information om kontakt med media hittas på www.partio.fi och www.scout.fi. 

http://www.partio.fi/
http://www.scout.fi/
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BILAGA 3 
Exempel på pressmeddelande 
 
Scoutkåren Vandrarna r.f.  PRESSMEDDELANDE 
Björnvägen 4 
28100 Björneborg   17.6.2011 
 
 
SCOUTER ÄR HELLRE PÅ UTFÄRD I SKOGEN 
ÄN HÄNGER PÅ STAN 
 
Patrull Lo från Scoutkåren Vandrarna åker under veckoslut på utfärd till skogen. I 
planerna finns att öva hur man ska göra då man går vilse och prova på att slå upp 
ett vindskydd. 
 
Patrullen kommer också att slå upp tält, tillreda sin mat under utfärdsförhållanden och 
givetvis trivas tillsammans. Vad är det som får 15-17 åriga ungdomar att frivilligt dra till 
skogs ett veckoslut? 
 
─ Det är bara så roligt att fara iväg med sina kompisar och vara tillsammans hela 
veckoslutet, säger patrullens ledare Peter Johansson. 
 
─ Vi  håller  också  kontakt  via  nätet  men  det  kan  inte  jämföras  med  att  träffas  ”live”,  fyller  
Johansson i. 
 
─ Det finns en otrolig frihetskänsla i att för ett veckoslut skapa ett eget litet minisamhälle 
och där prova på en massa saker som man inte har möjlighet att prova på i vardagen. Och 
det är förståss fint att märka att man klarar av ganska mycket, fortsätter Johansson. 
 
Scoutingens bärande teman är att låta unga ta ansvar och att göra tillsammans. 
 
─ Det finaste med scouting är kanske just det att ingen behöver sitta på bytesbänken, alla 
får vara med om allt, säger Vandrarnas kårchef Maja Andersson. 
 
Mera information om patrull Los utfärd fås via 

x Peter Johansson, tfn. 040 1234 567 eller peter.johansson@vandrarna.fi 
x www.scoutkarenvandrarna.fi 

 
Alfred Bergman 
Kårsekreterare 

mailto:peter.johansson@vandrarna.fi
http://www.scoutkarenvandrarna.fi/

