
 

 

 

 

 

Hitta föreningens kall  

För att jobba med opinionsbildning och politisk påverkan på ett trovärdigt sätt och utan att tappa 
bort er själva på vägen måste ni veta vad som är föreningens kall innan ni sätter igång.  
Varför finns ni? Vad är unikt med er? Vad skulle hända om ni inte fanns? är några frågor som kan 
vara relevanta att jobba med internt innan ni går ut och kommunicerar externt.  
 
Gör gärna följande övning: 
 

1. Förbered följande material: stora vita pappersark, klister, färgpennor och tidningar av 
olika slag. Om ni vill vara ännu mer kreativa kan ni även använda andra typer av 
pysselmaterial. Möblera lokalen så att deltagarna kan placera sig i grupper.  

 
2. Introducera övningen genom att berätta om att det handlar om att ringa in ert kall, er 

unikitet, eftersom det är en förutsättning för att framgångsrikt och enhetligt kunna 
opinionsbilda och sprida era budskap externt.  
 

3. Dela upp er i mindre grupper. Det går även att arbeta en och en.   
 

4. Dela ut materialet. Be alla att dela upp pappersarken i två delar. Den ena delen rubriceras 
”Det här är vi” och den andra delen rubriceras ”Det här är vi inte”.  
 

5. Släpp loss kreativiteten. Fyll det vita pappret med bilder, ord och färger som beskriver 
vad ni är och vad ni inte är.  
 

6. När alla är klara sätter ni upp collagen på väggen och låter var och en kort redogöra för 
hur de tänkt. Värdera inte svaren, utan ta del av tankarna som målas upp.  
(Om ni är många kan ni välja att t.ex. begränsa taltiden till två minuter/redovisning.) 
 

7. Ringa sedan tillsammans föreningens kall. Summera detta i 1-3 värdeord/meningar.  
 

8. Om tid finns, diskutera vad ert resultat får för konsekvenser. Hur ska ni leva de här 
värdeorden här i vardagen? Ser ni att ni måste göra mer/mindre av något? Vilka behöver 
få reda på att det här är det er förening brinner för? Hur förankrar ni det ni kommit fram 
till? 
 

Gå gärna vidare och gör de andra övningarna på den här sajten. Där kan ni jobba fram 
budskap, kartlägga samarbetspartners eller få tips om hur ni når ut i olika kanaler.  
 
Tips! Om ni har en vision, värdegrund eller andra styrdokument i föreningen utgå gärna från 
dessa och manifestera vad de står för genom att skapa collagen.  

 
Tips! Gör gärna en vernissage, det kan vara en trevlig mingeltillfälle tex i slutet av en utbildning.  

 
Tips! Glöm inte att fota och sprida bilderna internt.  

 
 


