
 

Bergen SV - Sosialistisk Venstreparti sv.no/bergen 

St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN 1 bergen@sv.no 

Håndbok for ringere Bergen SV 

 Oppdatert 8/10 2020 

Velkommen! 

Velkommen som ringeaktivist for SV! Gjennom ringerundene til medlemmer i SV skal vi 

kartlegge hvilke ressurser som finnes i lokallaget, og vi skal finne ut av hva medlemmene er 

interessert i, og hvordan de ønsker å bidra i partiet. Jobben du gjør nå er et veldig viktig 

bidrag for å involvere medlemmene våre og aktivisere medlemmer til å gjøre en innsats for 

SV. 
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Før du begynner 

Tekniske hjelpemidler 

Når du ringer bruker du et system som heter Zetkin. Ved å bruke dette systemet, slipper vi å 

holde styr på papirer, og det gjør det enklere for oss å delegere ringingen til flere personer 

samtidig. Du kan lese mer om Zetkin i slutten av dette dokumentet. For å få Zetkin til å 

fungere trenger du en enhet som er koblet til internett med en nyere nettleser. Det kan for 

eksempel være: 

● En datamaskin, med nettleserne Firefox eller Google Chrome 

● En iPad eller et Android-nettbrett 

● En iPhone eller Android-smarttelefon 

Kom i gang med Zetkin 

Under følger en manual for hvordan du kommer i gang med Zetkin, steg for steg. Alle 

eksemplene under er gjort på en datamaskin, men det fungerer likedan på mobil og 

nettbrett.  

 

Hvis du har benyttet deg av Zetkin tidligere:  

Hvis du har benyttet deg av Zetkin tidligere, har du allerede en brukerkonto. Da kan du 

hoppe over registreringen. Logg inn med din Zetkin-bruker og gå til ringeoppdragene dine.  

Registrere en bruker  

For å ringe med Zetkin trenger du en bruker. Det er enkelt å registrere seg. Først går du 

inn på lenken som samsvarer med ditt fylke i listen under.  

Vestland / Bergen SV https://www.zetk.in/o/vestland-sv 

Vestfold og Telemark SV https://www.zetk.in/o/vestfold-og-telemark-sv  

Agder SV https://www.zetk.in/o/agder-sv 

Disse stegene må du gjøre før du kan begynne å ringe 

https://www.zetk.in/o/vestland-sv
https://www.zetk.in/o/vestfold-og-telemark-sv
https://www.zetk.in/o/agder-sv
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Møre og Romsdal SV https://www.zetk.in/o/more-og-romsdal-sv  

Rogaland / Stavanger SV https://www.zetk.in/o/rogaland-sv 

Troms og Finnmark / Tromsø SV https://www.zetk.in/o/troms-og-finnmark-sv  

Nordland SV https://www.zetk.in/o/nordland-sv 

Trøndelag / Trondheim SV https://www.zetk.in/o/trondelag-sv  

Innlandet SV https://www.zetk.in/o/innlandet-sv  

Viken SV https://www.zetk.in/o/viken-sv 

Oslo SV https://www.zetk.in/o/oslo-sv  

Under «Kom i gang», fyll inn e-

postadresse, navn, og telefonnummer. 

Lag et passord på minst seks tegn, og 

kryss av på at du godkjenner at 

opplysningene lagres i Zetkins database. 

Trykk så på «registrer deg og finn 

kontaktar».  

Bekreft e-postadressen din 

Neste steg er å bekrefte at e-postadressen du la inn faktisk er din. Innen noen minutter får 

du en e-post med en knapp du må trykke på, for å bekrefte e-postadressen din. 

Dersom du ikke får e-posten, husk å sjekke spamfilteret eller søppelkassen. Dersom du 

fortsatt ikke får e-post innen ti minutter, send en e-post til info@zetkin.org med informasjon 

om hvilken e-postadresse du benyttet for å registrere deg. 

https://www.zetk.in/o/more-og-romsdal-sv
https://www.zetk.in/o/rogaland-sv
https://www.zetk.in/o/troms-og-finnmark-sv
https://www.zetk.in/o/nordland-sv
https://www.zetk.in/o/trondelag-sv
https://www.zetk.in/o/innlandet-sv
https://www.zetk.in/o/viken-sv
https://www.zetk.in/o/oslo-sv
mailto:info@zetkin.org
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Finn ditt ringeoppdrag  

Etter at du har laget en bruker, kan du 

logge inn på «Min side». På «Min side» 

kan du se hvilke arrangementer som 

skjer i din organisasjon. Det er også her 

du finner dine ringeoppdrag. 

Ringeoppdragene ligger i menyen like 

under den store velkomstruten. 

NB: Når du går inn på dine ringeoppdrag 

vil du bli bedt om å logge inn en gang til. Dette er av sikkerhetshensyn. 

For at ringeoppdraget skal synes, må organisatoren ha lagt deg til på et ringeoppdrag. 

Dersom du ikke finner noe ringeoppdrag på «Min side», vennligst ta kontakt med ansvarlig i 

ditt lokallag/fylke. 

1. Å ringe til medlemmer med Zetkin 

Når du ringer i Zetkin, skjer det gjennom noen enkle steg som gjentas gang på gang: 

forbered deg, ring og rapporter hvordan det gikk. Aller først kan du lese instruksjonene. 

Zetkin vil lede deg gjennom stegene på veien.  

Steg 1: Les instruksjonene 

I begynnelsen av ringeoppdraget vil du få opp instruksjoner med viktig informasjon om 

oppdraget. Her kan du finne for eksempel manus, stikkord for samtalen og tips og triks. 

Steg 2: Forbered deg på samtalen 

Før du slår nummeret er det lurt å vite hvem du ringer til. Zetkin presenterer det meste av 

informasjon som du trenger å vite før du ringer. 



 

Bergen SV - Sosialistisk Venstreparti sv.no/bergen 
St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN bergen@sv.no 
5 

I begynnelsen kan det være lurt å forberede seg før hver enkelt samtale på hvem du skal 

snakke med. Etter hvert vil du ha innarbeidet en rutine som gjør at det går raskere for hver 

gang du ringer.  

Før hver samtale kan du blant annet se: 

● Personens navn 

● Personens lokallag 

● Om personen har blitt ringt til tidligere 

Steg 3: Ring  

Når du er klar slår du nummeret som kommer opp på skjermen og ringer med din egen 

telefon. Samtidig som du snakker vil informasjon om vedkommende du ringer til, og manus 

være synlig på venstre side av skjermen. 

Det er i hovedsak to måter å ringe på: 
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A: Ringe for å samle inn svar på medlemsundersøkelse: 

Målet med samtalen er å samle inn svar til lokallagets eller fylkets medlemsundersøkelse. Vi 

kartlegger hva medlemmene er interessert i og hvordan de ønsker å bidra. I Zetkin vil 

skjemaet dukke opp under «Undersøkingar» i vinduet til høyre mens du ringer.  

Denne samtalen skal være en hyggelig samtale heller enn en typisk spørreundersøkelse. 

Snakk derfor så normalt som mulig med vedkommende, og kryss av i spørreundersøkelsen 

underveis når du, gjennom samtalen, får svar på hva vedkommende er interessert i, hvor 

ofte og hva vedkommende kan tenke seg å bidra med. Følg tipsene i manuset. 

B: Ringe for å mobilisere:  

Når vi ringer for å mobilisere er det for å engasjere medlemmer til å delta på et arrangement 

eller en lokal kampanje. Målet med disse samtalene er å melde på så mange som mulig for å 

delta på det man mobiliserer til. Du kan melde på den du snakker med, til å delta eller bidra 
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på det aktuelle arrangementet, i Zetkin samtidig som du snakker med vedkommende. Det 

kan du gjøre i vinduet til høyre, under «Aktive kampanjar».  

Steg 4: Rapportering 

Til slutt vil du bli tatt gjennom rapporteringen steg for steg. Det er viktig at rapporteringen 

blir riktig, både for oppdraget som helhet og for neste ringer som skal prate med personen 

du har snakket med. Du kan lese mer om rapportering i kapittel 3. 

Medlemmet ringer tilbake 

Dersom medlemmet ringer tilbake eller du har behov for å skrive ny rapport, kan 

du søke det opp blant de oppringingene du har gjennomført. Du kan både bruke navn og 

telefonnummer. Bruk den rød knappen som ligger nede til venstre når du er inne i 

ringeverktøyet (se bildet). De eneste treffene du får vil være blant de du har hatt, eller 

forsøkt å ha kontakt med. 

2. Samtalen: Hva skal du si?  

Alle samtaler du kommer til å ha vil være ulike, så det er ikke mulig å lage noe manus som 

omfatter alle typer samtaler. Likevel er et typisk eksempel på et manus for hvordan du kan 

starte en samtale skissert under. 
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Ring medlem 

Hei, snakker jeg med [fornavn]? 

Beklager, vi kommer til å 

kontakte [fornavn] på et 

senere tidspunkt. 

Presenter deg selv 

Det er [navn] som ringer, jeg er frivillig i 

Bergen SV – Sosialistisk Venstreparti. 

Vi ringer rundt for å samle inn svar til en 

spørreundersøkelse blant medlemmer i 

lokallaget, og derfor lurer jeg på om du har litt 

tid? 

Ikke forklar hva du driver 

med, si at personen det 

gjelder kan ringe tilbake 

på dette nummeret hvis 

det lures på noe. 

Identitet 

Har personen tid? 

Beklager forstyrrelsen, 

kan vi kontakte deg på 

et senere tidspunkt? 

Så bra! Grunnen til at vi har en 

spørreundersøkelse er at vi er opptatt av hva 

medlemmene er interesserte i, hva de kan, og 

hva de ønsker å bidra med.  

Dialog med medlem 

Takke for samtalen, 

informere om kommende 

medlemsaktivitet, ønske 

god dag/kveld. 

Føre rapport i Zetkin 

 

Nådde du vedkommende? Kunne 

vedkommende snakke nå? Når kan vi 

ringe tilbake? Trengs det handling fra 

administrator? Trenger fremtidige 

ringere å være obs på noe? 

 

Nei 

Ja 

Nei Ja 
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Det viktigste med samtalen er at den oppleves som en hyggelig samtale for den man snakker 

med. Dette skal ikke være en «pushy» samtale, men en samtale der du får vite mer om 

medlemmet og vedkommendes interesser og ønske om å bidra i SV. 

Noen av spørsmålene må nok stilles slik de er i skjemaet, men ellers skal dette være en 

samtale der du får vite hva medlemmet er opptatt av og hva vedkommende har lyst til å 

gjøre, og deretter føre det inn i skjemaet. Spesielt viktig er dette på spørsmålene som angår 

hva vedkommende er interessert i og hvilke aktiviteter hen vil bidra med, da det vil bli for 

mye å ramse opp alle alternativene. 

Still heller åpne spørsmål som «Hvilke politiske temaer er det du er mest opptatt av og vil 

vite mer om?» og «Hvilke aktiviteter kan du tenke deg å være med på i lokallaget?». Bruk 

deretter skjønn til å fylle inn i skjemaet. Du kan selvfølgelig komme med eksempler på 

aktiviteter og politiske saksfelt.  

Snakk langsomt og tydelig 

Man prater nesten alltid raskere enn man tror, så forsøk å roe ned tempoet og snakk så 

tydelig du kan uten å virke tilgjort.  

Gjør manuset til ditt eget 

Gjør oppstartsmanuset til ditt eget, og finn din egen form på samtalene. Evaluer samtalene 

du har, spesielt i begynnelsen, og tenk over hva som fungerer og ikke for deg. Du kan gjerne 

by litt på deg selv og være litt personlig i samtalen med medlemmene, slik at du bygger et 

forhold til den du snakker med, dersom du ikke kjenner vedkommende fra før. 

Hør etter og vær serviceinnstilt 

Bruk samtalen til å lytte til det medlemmet sier og hvilke innspill medlemmet har. Som ringer 

skal du også være serviceinnstilt. Det vil si at dersom medlemmet har noe vedkommende 

ønsker å ta opp, så skal du være lydhør og hjelpe til med å eventuelt henvise til riktig person. 

Dersom vedkommende for eksempel har byttet adresse, så skal du skrive opp adressen og 

legge den inn når du rapporterer, slik at lokallagsleder kan endre adresse i 

medlemsregisteret.  
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Lær av hverandre og støtt hverandre 

Snakk med de andre som også ringer til medlemmer, og lær av hverandres erfaringer. Del 

tips og triks som kan være nyttige, både om samtalene og ringesystemet i Zetkin. Det kan bli 

tungt å ringe, spesielt om det er mange som ikke tar telefonen. Da er det viktig å kunne 

snakke med andre med liknende erfaringer. Snakk gjerne også med lokallagsleder eller 

personen som er ansvarlig for medlemsringingen i ditt lokallag. 

3. Rapportering og oppfølging 

Hva som er nødvendig å rapportere 

avhenger av hvordan samtalen utspiller 

seg. Punktene under beskriver noen 

eksempler på rapportering. Dersom du er 

usikker, kontakt ansvarlig i ditt lokallag.  

Trenger vi å ringe på nytt?  

Zetkin holder oversikt over om en person 

skal ringes igjen og i så fall når. Men for 

at dette skal fungere, så må du 

rapportere hvordan samtalen gikk.  

Etter at du har fullført samtalen klikker 

du på «Avslutt og rapporter». Da får du 

et antall enkle spørsmål som du skal 

besvare. Det første spørsmålet er 

hvorvidt du nådde personen eller ikke. Det neste er om vedkommende hadde tid til å prate 

med deg. Hvilke spørsmål du får videre beror på hva du svarer på disse første spørsmålene. 

 

Husk: Vær alltid lyttende og serviceinnstilt! 
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Dersom du svarer at du ikke nådde personen, vil du få noen alternativer for hvorfor du ikke 

kom igjennom (f.eks: opptatt, telefonsvarer, feil nummer). Dersom du velger at det var feil 

nummer vil dette automatisk legges inn som en kommentar til den som er ansvarlig for 

ringingen. 

Dersom du svarer at du nådde fram til personen, så vil du få spørsmål om vedkommende 

hadde tid til å snakke med deg. Dersom vedkommende ikke hadde tid til dette, så kan du 

legge inn informasjon om når vedkommende kan bli ringt opp igjen. Spør derfor alltid om når 

det passer at vi kan ringe igjen dersom det ikke passer når du ringer.  

Svar etter hva som er korrekt at hendte i samtalen. Dersom du blir usikker kan du ta kontakt 

med den som er ansvarlig for ringing i ditt lokallag.  

Uansett hva du svarer, så vil du alltid få spørsmålet «Skjedde det noko i løpet av samtalen 

som krev oppfølging frå tillitsvald?». Dersom du svarer «Ja» på dette og legger inn 

informasjon, så vil ikke vedkommende bli ringt opp før en ansvarlig har undersøkt det du har 

oppgitt av informasjon.  

NB: I feltene der du kan legge igjen kommentar til tillitsvalgt eller til framtidige 

ringeaktivister er det viktig at du ikke legger inn sensitiv informasjon om personen du ringer. 

Eksempelvis kan det være informasjon om sykdommer eller forhold som omhandler andre.  

4. Zetkin og Zetkin Foundation 

Zetkin utvikles av Zetkin Foundation, som er en del av Vänsterpartiet Malmö. SV har en 

avtale med Zetkin Foundation om bruk av systemet for å organisere aktivisme og for å 

gjennomføre ringerunder. 

Informasjonen i Zetkin er kun tilgjengelig for utvalgte administratorer (i hovedsak 

lokallagsledere, fylkesledere og ansatte). Medlemmer som sier at de ikke ønsker å stå 

registrert i Zetkin kan reservere seg mot dette. Dersom noen du snakker med ønsker å 

reservere seg, skriv det inn som en kommentar til tillitsvalgt i rapporteringen eller be 

vedkommende sende en e-post til post@sv.no.  

mailto:post@sv.no
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Du kan lese mer om Zetkin og Zetkin Foundation på www.zetkin.org. 

Annen informasjon om å ringe 

Dersom du ønsker, så kan du lese mer i Zetkin sin manual: Zetkins online-manual 

Dersom du har andre spørsmål, kontakt den som er ansvarlig for ringing i ditt lokal- eller 

fylkeslag, eller Henriett Røed på SVs partikontor på henriett.roeed@sv.no. 

 

http://www.zetkin.org/
http://manual.zetkin.org/
mailto:henriett.roeed@sv.no
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