
Gör engagemang enkelt.



Introduktion till Zetkin
En utbildning för aktivister och organisatörer



Agenda
Vad är Zetkin?

Hur kan man lära sig Zetkin?

Att vara aktivist med Zetkin

Att delta i kampanjer med Zetkin

Att ringa med Zetkin



Om ni vill följa med
Under utbildningen använder vi en så 
kallad “sandbox”

Inga mail skickas ut

Gemensam för alla utbildningar

Mata inte in någon känslig data

Fortsätt testa efter utbildningen



Vad är Zetkin?



En plattform för att organisera aktivism
Verktyg som underlättar vanliga uppgifter

Sänker trösklar för att bli aktiv

Effektiviserar organisering och mobilisering

Kan användas på datorer, telefoner och plattor



Historien bakom Zetkin
Togs fram i Vänsterpartiet Malmö inför valet 2014

Har använts i tre år för att öka aktiviteten

Utvecklas idag av Zetkin Foundation



Zetkin i siffror
Efter att ha varit i bruk i en partiförening i tre år

Totalt drygt 900 aktivister organiserade i 2800 aktioner

Ca 8200 aktiveringar totalt

Det är i snitt ca 8 per dag, varje dag i tre år

I valet aktiverades 420 personer under tre veckor

Då var det mer än 50% av medlemmarna



Zetkin i siffror, forts.
19 000 påringningar i 40 ringuppdrag

5300 samtal med 1900 personer via ringverktyget

Totalt 2300 svar insamlade på åtta olika enkäter

900 svar på medlemsenkäten under två månader 2016

100 nya månadsgivare, lika många engångsdonationer



Ett webbverktyg med flera 
komponenter



Aktivistportalen
Startsidan för aktivister

Anmäl till kampanjer och håll koll på 
egna bokningar

Redigera användarinställningar

Byggt för att vara enkelt och fungera 
för alla

www.zetk.in



Zetkin Call
Zetkins gränssnitt för ringare

Används bara av den som fått i 
uppdrag att ringa

Via aktivistportalen eller direkt på 
call.zetk.in



Zetkin Organize
Zetkins gränssnitt för 
organisationsfunktionärer

Används bara av en liten grupp 
människor

Via aktivistportalen eller direkt på 
organize.zetk.in



Zetkin Platform API
Tekniskt gränssnitt för dataåtkomst

Lösning för anpassningar och 
tillbyggnad

Kontakta Zetkin Foundation om det 
låter intressant



Att lära sig Zetkin



Flera olika studieresurser
Zetkin-manualen med guider

Video-guider

Facebook-grupp

Zetkin Foundations utbildningar



Zetkin-manualen
Uttömmande information om alla 
funktioner

Steg-för-stegguider

Tillgänglig för alla

manual.zetkin.org



Video-guider
Instruktionsvideos för vanliga 
uppgifter

Hitta dem i manualen eller på vår 
YouTube-kanal



Facebook-grupp
“Vi som organiserar med Zetkin”

Support, tips, diskussioner

Påverka Zetkins utveckling



Våra utbildningar
Standardutbildning för alla nyanslutna

Skräddarsydda utbildningar och workshops

Såväl Zetkin som allmän organisering



Att vara aktivist med Zetkin



Många organisationer i Zetkin
Zetkin används av flera organisationer

Egen sektion och eget innehåll

Endast anslutna användare får tillgång



Zetkin-användaren
För att bli aktiv krävs ett användarkonto

Vem som helst kan registrera sig

Användarkontot gäller hela Zetkin



Användaren och organisationen
Organisationer kan vara öppna eller slutna

Organisationer kan bjuda in användare

Användare kan ansluta sig till en eller flera organisationer



När du anslutit till en organisation
Kan se organisationens kampanjer, enkäter m.m.

Kan bli tilldelad uppdrag

Kan bli "befordrad" till organisatör eller administratör



Övning: Logga in
Gå till www.dev.zetkin.org

Klicka på Logga in

Fyll i användaruppgifter

Ta en titt på Min sida

Byt språkinställning



En titt i manualen



Att delta i kampanjer med Zetkin



Kampanjer och aktioner
Aktioner är en viss aktivitet på en viss plats vid en viss tid

Kampanjer grupperar aktioner som hör ihop

Exempel, julkampanj med fem flygbladsutdelningar



Att delta i tre steg
1. Anmäl dig till en aktion i Zetkin

2. Vänta på påminnelse ca en dag innan

3. Dyk upp på rätt plats vid rätt tid



Hitta kampanjer och aktioner
På "Min sida" i aktivistportalen

I utskick från din organisation



Välja aktioner
Hoppa till en viss dag med kalendern

Filtrera på aktiviteter, platser och 
kampanjer

Klicka i checkrutan för att anmäla



Om du måste avboka
Avbokning måste ske manuellt

Om du fått ett påminnelsemail, kontakta aktionsansvarig

Om du är ute i god tid, kontakta kampanjansvarig



Påmminelse
via e-post
Skickas oftast ca en dag innan

Innehåller information om aktionen

Tid, plats och kontaktuppgifter till 
ansvarig

Om du är ansvarig får du allas 
kontaktuppgifter



Demo



En titt i manualen



Paus



Att ringa med Zetkin



Zetkin för rundringningar
Förenklar för fler att ringa

Väljer automatiskt ut vem varje ringare ska ringa

Standardiserar ringning och återrapportering



Ringuppdraget
En grupp får i uppdrag att ringa en annan grupp i ett visst syfte

Grupperna kallas "ringare" respektive "målgrupp"

Ringuppdraget innehåller instruktioner om vad syftet är

Ringarna använder Zetkin Call



Zetkin Call
Zetkins gränssnitt för ringare, 
call.zetk.in

Väljer ut vem som ska bli ringd

Presenterar information om den som 
blir ringd

Låter ringaren rapportera genom att 
svara på frågor



Ringa hemifrån eller tillsammans
Zetkin Call kan användas på nästan vilken dator som helst

Allt som behövs är dator, telefon och anteckningsblock

Att ringa tillsammans är ofta roligare

Tänk på att bara ringa vid överenskomna tider



Ett typiskt ringpass
Sätt dig in i ringuppdraget

Genomför samtal, ett efter ett:

Förbered dig inför samtalet

Ring och utför uppdraget

Rapportera samtalet



Förberedelser inför 
ett samtal
Påminn dig själv om uppdraget

Läs på om personen du ska ringa

Fokusera på det som är relevant, ex:

Personuppgifter

Tidigare aktivitet

Tidigare påringningar

Anmälningar och bokningar



Under samtalet
Personinformation och instruktioner 
tillgängliga

Anmäl personen till aktioner eller 
svara på enkäter

Om du inte kan lösa något, anteckna 
och rapportera



Att anmäla till 
aktioner
Fungerar precis som när du anmäler 
dig själv

Fråga gärna vad den du ringer vill 
göra och när

Använd filtrering och kalendern



Genomföra enkäter 
via telefon
Fyll i hela eller delar av enkäter precis 
som vanligt

Sparas först efter samtalet



Rapportera
Svara på Zetkins frågor

Skicka in eller förkasta enkätsvar

Din rapport får konsekvenser för 
kommande ringningar

Lita på systemet, eller prata med en 
organisatör

Spara ingen känslig information



Om du behöver hjälp
Vissa saker kan du inte lösa (byta adress, avsluta medlemskap etc)

Anteckna vad som ska göras

Vid rapporteringen, meddela organisatör

Personen blir inte ringd igen förrän organisatör agerat



Om du blir uppringd
Ibland ringer personer tillbaka efter 
att inte ha svarat

Du kan rapportera ett nytt samtal 
med en tidigare person

Öppna samtalsloggen och starta nytt 
samtal



Demo



En titt i manualen



Sammanfattning
Introduktion till Zetkin

Användarkonton och organisationer

Att delta i kampanjaktioner

Att ringa med Zetkin



Frågor?



Tack!


