Digital namninsamling via mailchimp!
Namninsamling är ett enkelt och effektivt sätt att få människor att visa sitt engagemang och
aktivera sig i en politisk fråga. Det finns olika tjänster för namninsamlingar men vi förklarar hur
du använder mailchimp. Nedan finns instruktion för att både skaffa ett konto om du inte har det
och för att göra en enkel namninsamling. Om du följer alla steg kommer detta gå lätt som en
plätt!
Bifogat finns också en instruktion för hur du enkelt på mobilen kan göra en namninsamling via
appen Phonto, vilket kan vara ett snyggt sätt att komplettera namninsamlingen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youthhr.phonto&hl=sv
https://apps.apple.com/se/app/phonto-text-on-photos/id438429273

Viktigt att tänka på:
1. Får du över 2000 namnunderskrifter så behöver du uppgradera ditt konto för att kunna
fortsätta.
2. GDPR ställer krav på oss. Samlar du bara in för-och efternamn så behöver du inte ta
hänsyn till GDPR. Det behöver du däremot göra om du utöver det också samlar in t.ex.
e-postadresser.

Skaffa konto på Mailchimp
Om du redan har konto kan du skippa det här och skrolla ner till skapa namninsamling.
Gå in på http://www.mailchimp.com och skriv in den lösenord och den mail du vill använda. Du
får sedan ett bekräftelsemail till din mail där du behöver acceptera för att aktivera ditt konto.

När du accepterar (via mail till den mailadress du registrerat) dyker den här rutan där du kan välja
hur avancerat konto du ska ha. Välj här till en början gratisvarianten. Klicka också i att du vill ha
svenska kronor (SEK) som valuta, och inte USD.

Nu ska du fylla i namnet på kontoinnehavaren!

Nu ska du beskriva din buisness och den är ju politik förstås, men det du skriver är din aktivitet
eller namnet på din förening, exempelvis Behåll allmännyttan i Rågsved eller Tensta s-förening.

Här ska du fylla i adress. Du kan använda din egen adress eller om du gör det här med din
förening så använder du förslagsvis den adress ni brukar använda som faktureringsadress i
föreningen.

Nu får du frågan om du har kontakter och även om ni har massa medlemmar i föreningen ska ni
svara nej här. Det är ju just kontakter ni ska samla in!

På frågan ”What do you offer?” kan du antingen svara ”Other” eller trycka skip.

Toppen! Nu har du ett konto! Nu ska vi lära oss göra namninsamling!

Skapa namninsamling i mailchimp!

Börja med att klicka på ”Create” och sedan hittar du ”Landing page” i listan.

Nu får du döpa din sida utifrån ditt kampanjnamn (det vill säga det du vill samla in namn för).
Kampanjen nedan är ett exempel på hur det skulle kunna se ut.

Sen kan du välja mall för sidan för din namninsamling. Vi väljer här en enkel mall som heter
”Grow your list” och funkar bra för namninsamlingar.

När du valt mall ska du skapa innehåll. Vi börjar med att skapa en logga som kommer att synas
överst på sidan. Genom att klicka där du ser de röda inringningarna kan du se hur du ska göra.
Först klickar du på pennan i högra hörnet på den ruta som heter ”logo”.

På högra kanten i ditt fönster får du då upp ett fält för att redigera. Där klickar du på Replace.

Då kommer du till en sida för att ladda upp den bild du vill ha. Tryck på upload och hämta en
bild från din dator. Vill du ha sosse-rosen finns de bilderna här:
https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/press

När du laddat upp bilden klickar du på ”insert” för att få den till din namninsamling. Du ser på
bilden hur det ser ut.

Nu ska du göra rubtiken. Klicka på pennan i högra hörnet på den ruta som heter ”A big enticing
headline goes here”. Redigera sedan texten i den spalt som dyker upp till höger i ditt fönster.
Skriv en rubrik som är det du samlar in namn för, till exempel ”Stoppa ombildningarna i XXX”.

Nu är det dags att göra samma sak med rutan för brödtext (rutan under rubriken). Klicka på
pennan till höger i rutan och redigera sedan texten som dyker upp i spalten till höger i ditt
fönster. Här kan du kort beskriva varför din namninsamling är viktig och varför någon ska skriva
på. Tänk på att folk inte läser långa texter så håll texten kort och rättfram. Avsluta med en
uppmaning att skriva på!

Nu är det dags att göra om den ruta de ska fylla i. Precis som förut börjar du med att klicka på
pennan i rutans högra hörn.

I spalten till höger i ditt fönster dyker det nu upp en lista. Klicka här i vad du vill att de ska fylla i.
Mailadress är obligatoriskt, men du kan också välja till exempelvis namn. Tänk på att tröskeln ska
vara låg för att skriva på, så be inte om för mycket information. Det viktigaste är att ni sen kan
kontakta personerna!
När du klickat i vad du vill att de ska skriva på skrollar du neråt (du ser den röda pilen). Byt där
texten i den blå rutan (button text) till exempelvis skriv på.
När du gjort det scrollar du vidare för att skriva texten i ”confirmation text”, det vill säga det
meddelande den som skriver på får direkt efter att personen skrivit på.

Här är det viktigt att du får med nästa ”call to action”. I första hand: Vill de bli medlemmar? I
andra hand: Stöd er förening med att swisha en peng.

Länken till hemsidan där man blir medlem i partiet är: https://www.socialdemokraterna.se/blimedlem och för att lägga till länk i ditt meddelande markerar du ”bli medlem idag!” och klickar
sedan på den inringade symbolen du ser på bilden. Då öppnas ett fönster där du kan lägga in
länken och sedan klicka på insert.

Nu klickar du på Save & close så är vi snart klara!

Nu kommer du till kampanjens redigeringssidor där du kan granska och förhandsgranska innan
du sen klickar på Publish, och då är din namninsamling igång!

Nedan ser du hur namninsamlingen kan se ut för den som skrivit på!

Nästa steg är förstås att dela namninsamlingen och sprida den på facebook eller andra sociala
medier. Instruktioner för hur du gör en snygg delningsbild till din namninsamling och hur du kan
sponsra den på facebook finns att ta stöd av!

För att hålla koll på din namninsamling loggar du in på din mailchimp och klickar på Campaigns.
Där kan du se hur många som besökt insamlingen och hur många som skrivit på. Men för att
kunna ta kontakt med de som skrivit på behöver du gå till Audience och där klicka på View
Contacts.

Nu har du alla steg för att skapa en snygg namninsamling för er lokala kampanj.

Lycka till!

