
VÅRA SAMTAL
Kursupplägg

All utveckling i historien har börjat med samtal – det är samtal som förändrar 
samhället och bygger broar mellan människor. Samtal skapar gemenskap och 
motverkar otrygghet och splittring i samhället. 

Det här kursunderlaget är tänkt som en vägledning och inspiration till kursledaren. 
Här finns samtalets faser beskrivna, hur man bäst bemöter den man ringer och vad 
som är viktigt att tänka på. Varje fas innehåller förslag på en övning som gruppen 
kan göra. Det står kursledaren fritt att modifiera och vidareutveckla övningarna 
efter eget huvud och utifrån det som uppkommer under kursens gång. 

Detta kursupplägg innehåller förutom beskrivning av samtalets sex faser också 
instruktioner till kursledaren, diskussionsfrågor och samtalsövningar för varje fas. 

dag x

VÅR POLITIK
Den här dagen följer innehållet i den lathund som tagits fram: 
Lathund för fackliga valarbetare inför valet 2018.

dag y

SAMTALETS SEX FASER, METODER OCH TEKNIK
Syfte och mål
Kursdagen handlar om bemötande, att samtala för att övertyga och för att skapa 
relation. Vid dagens slut ska deltagarna vara rustade för att utföra sin viktiga 
uppgift: de ska våga lyfta luren, vilja möta den som svarar i ett meningsfullt samtal 
och brinna för att göra skillnad i valet och politiken i stort. 

Metod
Fokus för dagen ligger på samtalet som politisk förändringsmetod, och det är 
också samtalet som är kärnan i metoden. Kursledaren tillhandahåller material och 
håller i dagen, men det är deltagarnas diskussioner och delade erfarenheter som 
skapar innehållet – samtalet är målet men också medlet.

I fokus står ödmjukhet och aktivt lyssnande, både för kursen och för samtalen som 
deltagarna ska ringa. Kursen presenterar inte absoluta sanningar utan innehåller 
i stället användbara verktyg för lyckade samtal. Dessa hanterar deltagarna olika 
beroende på personlighet, bakgrund och erfarenhet.

Dagen är indelad i sex block som representerar samtalets olika faser, från förbere-
delse till efterarbete. För varje block finns en film. Kursledarens uppgift är att visa 
filmerna och sedan moderera de diskussioner som sedan följer. Variera mellan 
mindre gruppsamtal och sammanfattning i helgrupp. 



Ta hänsyn till att alla deltagare är olika – vissa känner sig bekväma att prata i en 
stor grupp, andra känner sig tryggare i ett lite mindre sammanhang, men alla har 
saker att bidra med och ska få möjlighet att göra det. Om någon har ett viktigt 
ämne att ta upp kan det finnas en poäng med att låta det få lite utrymme och låta 
deltagarnas intressen och erfarenheter forma kursen, men om någon tar plats på 
bekostnad av andra deltagare genom att exempelvis hålla långa anföranden är 
det kursledarens uppgift att bringa reda i situationen så att alla deltagare får ut 
mesta möjliga av kursen. Det kan man till exempel göra genom att ställa direkta 
frågor till andra deltagare och på så vis styra över fokus från den som breder ut sig 
för mycket. Kursens själva grund är lyssnandet – att kunna stå tillbaka med sina 
egna åsikter och låta någon annan tala till punkt och på så vis känna sig sedd och 
bekräftad – och detta bör genomsyra även dynamiken under kursen.

Teknik
Förbered kurslokalen så att all teknik fungerar innan kursdagen startar. Förlora 
inte dyrbar tid på att bråka med en projektor, utan se till att filmvisningen kan 
sprängas in i kursdagen utan onödiga pauser innan eller efter. Som kursledare bör 
du ha tittat på alla filmer innan kursen, så att du på ett otvunget sätt kan använda 
dem som samtalsstartare eller låta dem komplettera deltagarnas samtal. 

Ringarvård
Förmedla till kursdeltagarna vikten av att ta hand om de som ringer. En trygg och 
trevlig arbetsmiljö är avgörande för att ringarna ska göra ett bra jobb. Precis som 
medlemmarna vi ringer, mår även ringarna bra av att känna sig sedda och upp-
skattade av facket. De är hjältar och ska behandlas som sådana. Den känslan ska 
också prägla kursen – facket är tacksamt för er insats. 

Ringcentret – platsen där ni ringer ska vara trevlig och social. Se förslagsvis till 
att det finns frukt och fika och bjud på lunch- och middagsmackor. Prata gärna på 
kursen om hur miljön ska vara för att fungera bra och få alla att trivas. En övning 
kan vara att gemensamt skriva en checklista för saker som gör ringcentret trevligt, 
tryggt och inbjudande. Tänk igenom hur eftersnacket organiseras så att det skapar 
god stämning bland ringarna.



KURSENS DELAR

fas 1 
FÖRBEREDA 
InstruktIon tIll kursledaren 
Börja med att titta på filmen Förbereda. Dela sedan in deltagarna i mindre grupper 
och be dem gå igenom diskussionsfrågorna. Ha sedan ett sammanfattande samtal 
i helgrupp. Skriv upp själva frågorna på whiteboard och spara allt det andra till 
diskussionen efter. Förhoppningen är att deltagarna själva ska producera kunskap 
och komma fram till vad som är viktigt. Det uppsamlande samtalet efter smågrup-
perna är till för att säkerställa att alla pratat om det viktigaste, dels att dela med 
sig av viktiga insikter till varandra.

Om fasen
Det spelar ingen roll hur påläst du är om du inte kan konsten att lyssna och ta in den 
du pratar med. Första samtalet är läskigt för alla, men sedan brukar det lossna efter 
ett tag. Nyckeln till att lyckas med samtalet är att förbereda sig praktiskt och mentalt. 

Diskussionsfrågor
–  Vem är jag? Hur vill jag framstå?
Det är viktigt att vara äkta, allt annat går att genomskåda. Var dig själv och 
var ärlig. De tio första sekunderna avgör vad man ger för intryck, så tänk noga 
igenom i vilken egenskap du ringer och vad du har för ärende. Du är en medlem 
precis som den du ringer, och ni har en massa gemensamt redan där. 

–  Varför ringer jag?
Ta en stund och fundera på varför just du deltar i ringkampanjen. Vem gör du det 
för? 

–  Vem ringer jag? 
Kanske har du förutfattade meningar om människor som gör att du förutsätter 
saker som inte stämmer. Hur kan du tänka för att undvika dina egna fördomar?

–  Vad har jag för mål?
Glöm inte att samtalet är ett mål i sig – medlemmens relation till facket stärks. 
Men det finns andra målsättningar man kan sätta för samtalet:
• En röd röst
• Ett bra politiskt samtal 
• Du eller den du pratar med får möjlighet att ompröva en åsikt
• Ny kunskap för dig eller den du ringer
• Att få någons mejladress 
• Skicka information om fackliga kurser
• Kanske vill den du pratar med rentav vara med och ringa?

Övning 
Skriv en egen checklista över saker att förbereda inför samtalet. Använd 
frågorna ovan.



Övning: När ingen svarar
Tänk ut vad som ska sägas på telefonsvararen om ni ska säga något. Ska alla 
säga samma? 

Tänk på!
Lova aldrig att någon ska ringa upp – det skadar förtroendet för facket om löftet 
inte infrias. Om du själv behåller numret för att ringa tillbaka senare, se till att 
få en påminnelse när det är dags så att du inte glömmer. 

Tips!
• Ta reda på fakta
• Gå igenom samtalet mentalt i huvudet innan du lyfter luren
• Träna med någon
• Kolla upp var man förtidsröstar på den ort du ringer till
• Ha kollektivavtalet till hands, liksom valmanifest från de olika partierna,                                                                   

regeringsbudget mm.
• Förbered fakta att kunna referera till – riktiga siffror slår känsloargument
• Ha kontaktuppgifter till förbunden till hands

fas 2
BEMÖTA
InstruktIon tIll kursledaren 
I den här fasen är övningen det viktigaste. Börja med filmen Bemöta, och lägg tid 
på att göra många övningsrundor, och cirkulera så att deltagarna får öva med flera 
olika samtalspartners. Ett annat alternativ är att börja fasen med diskussionsfrå-
gan för att sedan se filmen och göra övningen. 

Om fasen
Nyckeln till ett bra bemötande är ödmjukhet. Facket ska inte framstå som en 
maktinstitution utan en plats för tillhörighet och solidaritet. Facket ser dig, är till 
för dig och dina behov. 

8 av 10 medlemmar upplever det som positivt att bli kontaktade av sitt förbund. De 
blir glada att vi ringer och känner sig sedda – så bara att lyfta luren är en vinst i sig. 
Relationen mellan förbund och medlem stärks, och sannolikheten för att medlem-
men tar till sig fackets värderingar och åsikter ökar i och med den direkta kontakten. 

Diskussionsfrågor 
– När någon ringer dig i syfte att sälja eller ”få ut” något av dig,
 Vad reagerar du positivt på?
 Vad stör dig?

Övning 
Hur startar man samtalet? Ibland kan man höra redan från början att den man 
ringer är misstänksam eller irriterad för att ett okänt nummer ringer. 

Diskutera vad som är den bästa inledaren, och samla in olika förslag. Ha sedan 
rollspel med de olika samtalsinledarna. Variera humör på den som blir uppringd 



– ibland glad, ibland ointresserad, ibland arg. Använd tipsen i filmen för att 
bemöta olika människor och humör på olika sätt. 

Tips!
”Hej jag ringer från ditt fackförbund xx och vi ringer runt föra att uppmana våra 
medlemmar att gå iväg och rösta.”

fas 3 
LYSSNA
InstruktIon tIll kursledaren 
Titta på filmen Lyssna, gå igenom diskussionsfrågorna och gör övningen. 

Om fasen
Ett aktivt lyssnande är en förutsättning för ett lyckat samtal. Även om du har ett 
specifikt ärende och en egen politisk agenda måste du först och främst lägga 
tid på att den du pratar med får utrymme och bekräftelse genom att lyssna. Var 
befinner hen sig i livet? Vad upplever hen som problematiskt/provocerande? Om 
hen ger uttryck för en åsikt som du inte delar, vad har hen för bevekelsegrunder? 
Facket lyssnar och står på medlemmens sida – det är din uppgift som ringare att 
ta in den du pratar med och sedan, om tillfälle ges, ge din syn på saken. Tänk på 
det mål du satt upp och fundera hur du bäst når det.

Ställa frågor är bästa sättet att få någon att känna sig sedd och hörd. Vilka frågor 
kan man ställa? Jobbet är alltid ett bra ämne. Öppna frågor, inte ja och nej. Möt 
medlemmen där hen befinner sig – och lägg ribban på rätt nivå.

Diskussionsfrågor
– Vad innebär ett aktivt lyssnande?
– Vad är bästa sättet att få en person vänligt inställd till dig och redo att lyssna?

Övning 
Diskutera hur man närmar sig en människa. Låt deltagarna intervjua varandra 
med målet att ta reda på vad de röstar på. På så sätt ställer man politiska frågor 
utan att förutsätta att personens verklighetsbeskrivning ser ut på ett visst sätt. 
Obs! Ingen behöver såklart avslöja vad hen röstar på. Detta är bara ett bra sätt 
att förhålla sig till någons politiska åsikter – nyfikenhet och lyhördhet. 

Övning 
Vilka frågor kan vara bra för att komma vidare i samtalet? Kom på fem bra 
frågor, som du sedan kan spara och använda i ringandet.

Tips!
• Ge bifallsljud – hummanden eller andra bekräftelser på att du är där 

och lyssnar
• Var dig själv
• Anteckna det medlemmen säger så du kan återkoppla på rätt sak



fas 4
DISKUTERA
InstruktIon tIll kursledaren
Den här fasen är själva kärnan i samtalet. Allt innan är en förberedelse, allt som 
kommer efter är att knyta ihop säcken. Men här, i fas 4, får vi äntligen prata politik. 
Det är dock viktigt att du som kursledare understryker att det inte är det enda som 
är viktigt. Har fas 1–3 inte skötts ordentligt når samtalet aldrig fas 4, och det poli-
tiska samtalet uteblir. Men har ringaren krattat manegen genom att introducera 
sig på ett bra sätt och sedan lyssnat in vad som ligger medlemmen närmast hjärtat 
är nu förutsättningarna goda för ett lyckat samtal.

Titta först på filmen Diskutera, gå sedan igenom diskussionsfrågorna.  

Om fasen
Sätt för att föra politiska samtal finns det naturligtvis många, och utarbetade 
metoder för att övertyga ännu fler. Det bästa tipset man kan ge till någon som ska 
ringa för facket (och egentligen oavsett vilket möte det handlar om) är ”Lyssna, var 
ödmjuk och var dig själv”. Men det kan också vara bra att ha några retoriska knep 
att ta till – man vet aldrig vem man ska möta i andra ändan av tråden, och en liten 
uppsättning verktyg är inte så dumt. 

Var påläst
Detta är kanske självklart, men är nog så viktigt. Ha aktuella exempel och siffror 
klara för dig, liksom stora politiska skeenden och förhållanden. Ta med dig så 
mycket som möjligt från kursdagen Vår politik.

Visa ditt engagemang
Att det märks att någon verkligen brinner för en fråga kan smitta av sig. Var inte 
rädd för att visa att du har personliga åsikter – du ringer i egenskap av dig själv 
som fackligt engagerad, inte som officiell instans som ska hålla sig neutral. Obs! 
Kom ihåg skillnaden mellan att visa att man är engagerad och att bli påstridig eller 
aggressiv.

”Ja, och …” 
Bekräfta din samtalspartner. ”Ja, och …” fungerar alltid bättre än ”Nej, men …”. 
Detta låter enkelt, men är ofta väldigt effektivt. 

Avbryt inte
Även om personen du pratar med blir långrandig eller kommer in på ett stickspår 
som du vill bort ifrån, låt personen prata till punkt. När tillfälle ges kan du försöka 
styra tillbaka eller till det ämne du vill prata om, men gör det på ett sätt så att hen 
inte känner sig ignorerad eller överkörd.

”Jag är inte intresserad av politik”
Allt är politik! Ställ frågor om personens vardag och visa att det hen upplever i 
samhället är beroende av vad politiken beslutar. 

Hitta gemensamma utgångspunkter
Vad har du och medlemmen gemensamt? Utgå från det. En gemensam sak kan bli 
flera. Ta avstamp i det gemensamma när du visar på exempel från verkligheten 
– sådant ni båda förstår och kan relatera till ger förutsättning för samförstånd i 
lösningen på problemet. Sammanfatta! Då stannar budskapet i minnet. 



Ut och in-zoomning
En bra metod för att nå dit du vill i samtalet. När den du pratar med snävar in och 
vill prata om en sakfråga där du inte får igenom dina ståndpunkter på ett bra sätt, 
zooma ut och relatera till ett större perspektiv. Stanna där tills ni når någon sorts 
samförstånd om hur det ligger till, och zooma sedan istället in i en sakfråga du vill 
prata om. Försäkra dig hela tiden om att du har medlemmen med dig genom att 
ställa frågor. Koppla det medlemmen säger till konsekvenser i det större perspek-
tivet – för valet, för samhället för demokratin. Visa på samband!

Diskussionsfrågor 
–  Hur diskuterar man med en medlem i egenskap av fackrepresentant? Vad är 
bra att säga/mindre bra att säga?
–  Hur delar man med sig av personliga erfarenheter på ett bra sätt? 

Övning 
Istället för att gå igenom listan med tips från början till slut, gör en egen tips-
lista tillsammans. Förmodligen kommer de flesta av tipsen ovan att komma 
upp. Sedan kan kursledaren fylla i och komplettera. På så sätt blir upplevelsen 
gemensam kunskapsproduktion istället för att det är direktiv som kommer 
uppifrån. 

Övning 
Lista möjliga frågor som kan vara bra inledare till olika ämnen. Om personen 
exempelvis pratar om sina barn och hur de har det kan det vara ett bra tillfälle 
att prata om skolan och finansieringen av välfärden. Lyssna så hamnar du rätt. 

Testa frågorna på varann i rollspel. Använd de retoriska tips ni kommit fram till i 
förra övningen. 

Tips!
Ta reda på hur SD agerat i just den kommun du ringer. Är de ens på plats? Hur 
har de röstat i viktiga frågor? 

fas 5
AVSLUTA
InstruktIon tIll kursledaren
Avslutningen kan vara lika viktig som starten på samtalet. Det är det som avgör 
vad medlemmen tar med sig från samtalet. I den här fasen är det egentligen vik-
tigast att ringarna förstår att medlemsvården är viktig oavsett hur själva samtalet 
har gått. Det är kvaliteten på samtalet som är det viktiga – och att det avslutas 
trevligt. Ingen ska kunna säga att någon otrevlig från facket ringde. Se filmen 
Avsluta och gör övningen. 

Om fasen
När man har etablerat kontakt och kanske haft ett politiskt samtal med en medlem 
är det ett gyllene tillfälle att komma med ett erbjudande för att ytterligare stärka 



relationen mellan förbund och medlem. Det kan bestå i att ge kontaktuppgifter till 
förbundet så att man kan beställa nyhetsbrev, en bonus om du värvar en ny fack-
medlem på din arbetsplats, en facklig kurs – eller att testa att själv vara med och 
ringa inför valet. Kolla upp vad som finns rent konkret på din ort och lägg ansvaret 
på fortsatt kontakt på den du ringt upp. Om det utlovats någon form av uppfölj-
ning och detta inte sker, skadar det relationen till medlemmen och i förlängningen 
förtroendet för facket. Facket ska vara pålitligt och hålla vad det lovar. 

Övning 
Skriv en lista på möjliga erbjudanden för just ditt fackförbund på din ort. Ta 
reda på vad som faktiskt finns. Ta fram relevanta telefonnummer, mejladresser 
osv. 

Diskussionsfrågor
– Hur avslutar man på ett bra sätt?
–  Om du pratar med någon som verkar mycket engagerad kanske du vill föreslå 
att hen engagerar sig fackligt på något vis, och går från passiv till aktiv medlem. 
Hur gör man det på ett bra sätt? Vad är viktigast att lyfta fram?

fas 6
EFTERARBETA
InstruktIon tIll kursledaren
Att utvärdera och skatta är en del av ringandet. Se filmen Efterarbeta och 
gör övningen.

Berätta om att det är bra att ta en stund och tänka efter mellan samtalen, vad som 
gick bra och vad som kan förbättras.  

Det finns ett formulär, ”Skattningsverktyget”, som ringaren kan använda för att 
för sin egen skull utvärdera ett samtal om hen vill och behöver. Detta kan vara 
bra att göra efter samtal som sticker ut ur mängden för att de gått extra bra eller 
kanske riktigt dåligt. Men för de flesta samtal räcker en snabb check med följande 
frågor: Bäst? Sämst? Resultat? Relatera till målsättningar som sattes i förarbetet. 
Obs! Facket samlar inte in någon av den information som ringarna får fram. Det är 
enbart till för den enskildes arbete och personliga uppföljning, och tänkt som ett 
verktyg dels för att utvärdera sin egen insats, dels som ett stöd i eftersnacket.

Eftersnack 
Ta en stund och låt gruppen samtala i slutet av ringpasset. Se till att alla som vill 
kommer till tals. Testa detta på kursen – efter en rollspelsövning kan ni testa att 
eftersnacka om vad som just hände. Till exempel: Alla får ta med sig något som 
är bäst, något som är sämst och viktigaste insikten från passet, och så går ni 
gemensamt igenom och diskuterar. Vad var det som gjorde att det blev bra/dåligt? 
Vad lär vi oss? Kursledaren leder samtalet men pratar själv så lite som möjligt. 
Poängen med övningen är att deltagarna ska lära sig att själva coacha varandra. 



Obs! 
Det är inte bara för att bli en bättre och mer övertygande ringare som eftersnack 
är ett viktigt verktyg. Det har också funktionen att skapa trygghet och samhörighet 
för ringarna så att de orkar fortsätta.

Övning 
I slutet på dagen har grupper ringt många ”samtal” – även om det inte varit 
riktiga telefonsamtal i övningarna ha de ändå fått testa på hur det känns att 
ta kontakt med någon i syfte att prata politik och inte veta vad man ska vänta 
sig. Låt därför kursdagen avslutas med debriefing utifrån beskrivningen ovan. 
Uppmuntra deltagarna att ge både varandra och sig själva positiv feedback. 
Allra sist kan ni ta en runda och prata om förväntningar inför ringarbetet. Gör 
denna övning i små grupper så att alla vågar öppna upp så mycket som möjligt. 

Tips!
Ta tid för reflektion mellan samtalen
Prata av dig – både i eftersnacket och med någon då och då
Rör på dig mellan samtalen – och se till att hålla blodsockret uppe

fördjupande film:
SVÅRA SAMTAL
InstruktIon tIll kursledaren
Att prata om när folk blir arga eller otrevliga är viktigt, men ska inte få alltför 
mycket utrymme på kursen. Den här filmen kan visas när kursledaren tycker det 
passar. Många har säkert mycket tankar och funderingar kring hur de kommer 
reagera om någon börjar skrika i luren, men poängtera att de allra flesta reagerar 
positivt på att bli uppringda av facket. I det läget kan man överväga att visa filmen 
innan man går in på samtalets olika delar.

Fokusera på att man ska vara diplomatisk och leta efter gemensamhet, även när 
då någon blir otrevlig. Var också noga med att poängtera att man aldrig måste 
prata med någon som man upplever som obehaglig eller hotfull – vill man inte 
prata får man tacka för sig och lägga på. 

Titta på filmen och gå sedan igenom frågorna i smågrupper och storgrupp. 
OBS: Rollspel kring detta kan bli obehagliga, var därför extra uppmärksam på det 
och avbryt om det behövs och diskutera vad som hände. Tryggheten i gruppen är 
viktigast att värna.

Rustad för aggression
Även om majoriteten av medlemmarna kommer att reagera positivt på ditt samtal 
kan det ibland uppkomma mindre trevliga situationer. För att det inte ska kännas 
alltför obehagligt är det viktigt att rusta sig och vara förberedd på vad man kan 
göra i sådana situationer. 

Någon skriker och är otrevlig – varför? Försök ta reda på varför personen är arg. Oftast 
är det inte just det som hen väljer att fokusera på som är roten till det onda. Undersök 
om du på ett vänligt sätt kan finna smärtpunkten, utan att vara för personlig. 



Ibland är det bara det enkla behovet att ventilera som gör att personen skriker. 
Man kan jämföra det med att lyfta på locket till en stormkokande gryta – vänta en 
stund tills kokandet minskar i styrka och ångan skingras innan du lutar dig fram 
över spisen. 

Precis som i all annan diskussion är det bra att försöka hitta gemensamma stånd-
punkter med den som är arg. På så sätt är det lättare att vända ilskan och hitta en 
väg fram i samtalet. Medan personen skriker av sig kan du passa på att fundera på 
var det kan finnas en lämplig väg in. 

Diskussionsfrågor
• Om någon brusar upp – hur hanterar man det? 

Ta medlemmens upprördhet på allvar och försök ta reda på vad den bottnar i.  
Bemöt inte aggressivitet med aggressivitet  
Vad vill medlemmen rent konkret?  
Kan du låta upprördheten puttra på en stund och sedan nå en punkt där 
samtal är möjligt, eller pratar du med någon som bara vill skrika? Hur märker 
man skillnaden?

• Om någon ger uttryck för rasistiska/kvinnofientliga/homofoba eller andra 
fördomsfulla och hatiska åsikter – hur bemöter man?

• Om du inte ”kommer loss” och personen bara fortsätter prata – hur gör man? 
• Empati ≠ sympati – vilken är skillnaden?
• När är det ok att bara lägga på luren?  

Obs! Här måste kursledaren informera om att ringarna inte behöver stå 
ut med kränkningar och alltid har rätt att avsluta samtal som de upplever 
som obehagliga.

NVC – Non Violent Communication
1.  Observation – aktivt lyssnande
2. Känslor – det betyder engagemang och är i grunden något bra, även om det  

tar sig obehagliga uttryck. 
3. Identifiera behovet – vad vill personen, vad orsakar känslorna? Svara på   

 behovet istället för känslorna.
4. Önskemål – Vad ska vi göra för att komma till rätta med problemet?

Tänk på!
–  Ta det aldrig personligt när någon skriker. Det är inte dig hen är arg på, det 
råkar bara vara dig hen pratar med.
– Visa inte att du blir arg eller provocerad i stunden.
– Gå inte för fort fram – ibland behöver man bara ”skrika av sig”.


