
 

Checklista: Knacka skrivbord 

 
Ett enkelt och effektivt sätt att få din Akademikerförening (lokala förening) att växa, är 
att berätta för dina kollegor vad ett medlemskap hos Sveriges Ingenjörer innebär/kan 
erbjuda, dvs ”att knacka skrivbord”  

Under Synlighetsveckan v 38 när förbundet planerar att synas lite extra är ett bra till-
fälle att testa aktiviteten ”knacka skrivbord”. 

Nedan ser ni en checklista som hjälp för att komma igång. Aktiviteten passar extra bra 
inför andra planerade möten som ni gör.  

 
Att ”Knacka skrivbord” och besöka dina kollegor på jobbet 
Förberedelser:  

• Att göra skrivbordsbesök är inget konstigt, men stäm av med din arbetsgivare 

så det inte kommer fel i tiden. Alltid bättre att de är medvetna om vad som 

händer än att överraska dem.  

• Hur inleder ni samtalen? Ni kan inrikta er mot nyanställda och det enklaste då 

är att helt enkelt presentera er och berätta om att ni representerar Sveriges In-

genjörer, vad vi står för och vilka frågor som är aktuella på er arbetsplats. Vill 

ni genomföra det mot alla kollegor oavsett så kan det vara bra att ha ett par frå-

gor som ni fokuserar på just nu eller genomföra en lite undersökning/enkät för 

att se hur medarbetarna har det på arbetsplatsen eller vad de tycker om något 

specifikt. Alternativt så gör ni det i samband med att ni bjuder in till ett semi-

narium, föreläsning eller liknande.  

• Sätt tydliga mål som är anpassade just för er. Det gör att ni bättre kan utvärdera 

era egna insatser. Mål kan vara både hur många ni pratar med men givetvis 

också hur många nya medlemmar ni får.  

• Att vara förbered underlättar alltid, fördela och bestäm vem som ska göra vad 

inför aktiviteten. Vem beställer material, eller kontrollerar att ni har det på 

plats? Stämmer av med arbetsgivaren? Ser till att tiden för besöken passar (inte 

en stor konferens eller utbildning där merparten är borta).  

• Känner ni att ni behöver bolla med någon om aktiviteten eller få en introdukt-

ion om hur man genomför den, kontakta anna.klaesson@sverigesingenjörer.se 

eller daniel.jarblad@sverigesingenjorer.se. 

mailto:anna.klaesson@sverigesingenj%C3%B6rer.se


 

 

Aktiviteten:  

• Är ni flera som gör det så samla ihop er innan och gå igenom materialet igen 

och prata om vad ni ska säga.  

• Känns det jobbigt att gå själv så gå gärna två och två, känn bara in att den ni 

pratar med inte känner sig ”övermannad” i en två mot en situation. Dela in vart 

ni går så att inte gör dubbel knackar. 

• Inled samtalet med att presentera er ordentligt så att de ni pratar med förstår att 

just nu så är det Sveriges Ingenjörer ni representerar. 

• Kommer de med frågor som ni inte kan svara på, be att få återkomma hitta inte 

på ett svar som ni inte är säkra på. Det är också ett bra sätt att fortsätta samtalet 

vid ett annat tillfälle.  

• Glöm inte att våga fråga! Den viktigaste frågan är ”Vill du bli Medlem?” 

• Om de vill fundera på det, så se till att lämna rekryteringsmaterialet hos perso-

nen så att de i lugn och ro kan läsa på. Glöm inte att återkoppla lite senare för 

att säkerställa att de inte har några ytterligare frågor som kan vara avgörande 

för deras val. Ta gärna kontaktuppgifter för att göra det enkelt.  

• Det är roligt att ”knacka skrivbord”, du kommer inte bara få träffa kollegor 

som du kanske inte annars skulle få tillfälle att prata med du kommer också 

lära dig mycket om ditt företag och om människorna som jobbar där! 

 

Efterarbete:  

• Glöm inte att återkoppla till de som du har lovat att komma tillbaka till med 

svar på frågor och funderingar.  

• Bjud gärna in de som är intresserade och de nya medlemmarna till olika aktivi-

teter så att de känner att ett medlemskap är värdefullt redan från början.  

• Samla gärna ihop er efter ni har genomfört ”skrivbordsknacken”, det är alltid 

bra att reflektera över hur det gick. Vilka frågor fick ni? Hur var intresset? Fick 

ni några tankar och idéer om vad ni kan utveckla lokalt i föreningen? 

• Se till att fira att ni uppnår de mål ni satt och peppa varandra! 
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