
 

 

 

 

 

Formulera föreningens kärnbudskap 

När ni vet varför er förening existerar är det dags att formulera ett kärnbudskap som ni ska 
använda i den externa kommunikationen . Vad vill ni förmedla till andra? Kärnbudskapet ska 
beröra och får gärna innehålla en uppmaning. Det ska vara en ledstjärna i all er kommunikation 
och stärka er vision.  
 
Gör gärna följande övning: 

 
1. Förbered följande: Fundera på vilket uppdrag er grupp har och vilka som behöver 

medverka i en övning kring kärnbudskap. Se över om ni tex ska se till att deltagare med 
olika roller, från olika avdelningar eller med olika mandat behöver medverka. Oavsett 
vilka ni är kan ni alltid diskutera frågan på er egen nivå så att den blir meningsfull för er. 
Om det finns en kommunikationsplan eller liknande redan kan det handla om att lokalt 
anpassa de övergripande budskapen där till er lokala kontext.  
 

2. Om ni gjort övningen Hitta föreningens kall utgår ni från de värdeord ni fått fram där. 
Annars kan ni använda er av styrdokument som värdegrund, vision, årets fokusfråga eller 
er kommunikationsplan som underlag i den här övningen. Gå igenom relevanta 
dokument tillsammans så att alla utgår från samma plattform.    

 
3. Beskriv för deltagarna att ni genom en konsensusövning ska vaska fram ett (eller max tre) 

kärnbudskap som ni ska använda i er externa kommunikation.  
 

4. Dela ut post-it lappar till alla deltagare. Låt var och en för sig själva brainstorma upp ett 
eller flera förslag till kärnbudskap. Uppmuntra deltagarna att släppa prestationen, i det här 
läget behöver formuleringen inte vara perfekta eller färdiga. De skriver ner ett budskap 
per lapp. 
 

5. Placera deltagarna två och två. Låt dem jämföra och diskutera sina förslag på 
kärnbudskap. Uppgiften är att de två personerna i respektive grupp ska enas om en 
formulering som båda är nöjda med och som de vill driva vidare i övningens nästa steg. 
De kan använda den enas förslag eller omformulera tillsammans. Ett budskap per duo 
skrivs ner på en lapp.  
 

6. Placera deltagarna fyra och fyra. Låt dem jämföra och diskutera sina förslag på 
kärnbudskap. Uppgiften är att de fyra personerna i respektive ska enas om en formulering 
som alla är nöjda med och som de vill driva vidare i övningens nästa steg. De kan 
använda någons förslag eller omformulera tillsammans. Ett budskap per kvartett skrivs 
ner på en lapp.  
 

7. Placera deltagarna åtta och åtta. Låt dem jämföra och diskutera sina förslag på 
kärnbudskap. Uppgiften är att de åtta personerna i respektive grupp ska enas om en 
formulering som alla är nöjda med och som de vill driva vidare i övningens nästa steg. De 
kan använda någons förslag eller omformulera tillsammans. Ett budskap per grupp skrivs 
ner på en lapp.  



 

 

 

 

 
 
 
 

8. Fortsätt 16 och 16 osv tills ni sitter hela gruppen tillsammans*. När ni är samlade i 
helgrupp enas ni om ett kärnbudskap. (Här finns möjlighet att enas om fler, men mer än 
tre är inte att rekommendera, då börjar ni troligtvis komma in på nischade underbudskap 
riktade till vissa specifika grupper.) Om ni inte kan enas genom diskussion eller omni vill 
säkerställa att allas röst kommer till tals kan ni rösta fram kärnbudskapen genom att alla 
deltagare får tex tre klisterpluppar att fördela på den eller de budskap de föredrar. Räkna 
sedan ihop rösterna och välj det eller dem budskap som fått flest röster.  
 

9. Diskutera nästa steg. Vad behöver ni göra för att kunna driva den här frågan/sprida 
budskapet på ett professionellt sätt? Behöver ni skaffa er mer kunskap, skapa en broschyr, 
utse ansvariga, kontakta samarbetspartners eller förankra frågan? Gör en handlingsplan 
med konkreta aktiviteter ni ska genomföra den närmaste tiden för att lyckas sprida 
kärnbudskapet.  
 
 

Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni kartlägga 
samarbetspartners eller få tips om hur ni når ut i olika kanaler.  
 
 
Tips! Övningen kräver tid, ca 1-3h beroende på hur många ni är och hur detaljerat ni vill putsa på 
formuleringen. Om ni tar er tiden kan ni glädjas över ett kärnbudskap som demokratiskt 
processats fram och som gruppen kommer känna sig delaktiga i.  
 
Tips! Om ni har en värdegrund, vision, kommunikationsplan eller andra styrdokument i 
föreningen utgå gärna från dessa när ni formulerar ert kärnbudskap.  

 
Tips!  Under ert huvudbudskap kan ni sedan formulera nischade budskap som är anpassade efter 
era målgrupper och kanaler.  

 
 

 
*Exempel på processen i en konsensusövning i en grupp med 40 personer. Först sitter alla fyrtio deltagare 
individuellt, sedan formas tjugo grupper om två personer, sedan tio grupper om fyra personer, sedan fem 
grupper om åtta personer. När det sedan är dags för att skapa två grupper får en bestå av tjugofyra 
personer och en av sexton (alt att en åttagrupp delar upp sig på två så det blir två grupper om tjugo 
personer.) Därefter samlas alla i helgrupp om fyrtio personer.  


