
Bonus: 
Her får du de spørgsmål, 
der danner grundlag for en 
klokkeklar tone of voice 
En ting er jeres kernefortælling - noget andet er jeres tone of voice. Du ved den, der 
hjælper jer med faktisk at få et strømlinet budskabet losset godt og grundigt ud over 
rampen. 

Og for at få den på plads skal der ligeledes smækkes nogle relevante spørgsmål på 
bordet. Så dem skal du selvfølgelig heller ikke snydes for. 

(Og ja - spørgsmålene til tone of voice og kernefortælling lægger sig op ad hinanden. I 
princippet er det meget det samme, I skal have fat i - i en tone of voice er det bare en 
smule mere konkret).

Spørgsmål, der gør det nemt at lave jeres egen tone of voice:

Hvorfor startede vi det her op?

VORES VÆRDIER

Hvorfor har vi valgt præcis de her 
nøgleord? 

Hvad er det for et hul i markedet,  
vi rammer? Eksempler på konkurrenter/inspiration

Hvordan ville verden se ud uden os?

Hvad adskiller os fra dem?Hvorfor skal man vælge os?

Hvad står vi for?Tre nøgleord, der beskriver os

1. 2. 3. 
Hvilken forskel kan vi gøre?

(Både dem, vi ser op til, og dem, vi ikke 
vil være).
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MÅLGRUPPE: HVEM TALER VI TIL?

VORES TONE:

Hvem er vores målgruppe?

Hvordan taler vi internt?

Er vi sjove? Mere formelle? Eller måske 
et sted midt i mellem?

Hvordan vil vi gerne opfattes?

Hvad er vores vigtigste budskab?

Hvis vi stod over for en potentiel 
kunde, hvordan ville vi så beskrive vores 
virksomhed?

Hvis vores virksomhed var en kendt 
person, hvem ville vi så være?

(Få så mange ord på målgruppen som muligt 
- ikke bare, hvor gamle de er, eller hvor de 
bor - alt fra interesser og følelsesliv til hvad, 
der får dem op af stolen)!

(Evt. øvelse med lige at vende sig om til en 
kollega og prøve det af).
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