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Röda Korsets tips för att genomföra 
verksamheten på nätet (Rednets Corona-sida)
• I anvisningarna för frivilligverksamheten anges information avseende 

omröstning i avdelningsmöten: 

• Om man avser att hålla avdelningens stadge-enliga möte helt på 
distans och om ett personval måste genomföras, kan man anordna 
valet antingen per post (resultatet meddelas efter mötet) eller med 
hjälp av en teknisk metod med vilken man kan verifiera valets 
integritet och identiteten på de personer som röstar. Mentimeter är 
ett passande och kostnadsfritt system som kan användas för detta 
ändamål.

https://rednet.rodakorset.fi/node/59553


I omröstningar är det viktigt att komma ihåg 
följande

• Användningen av systemet är inte begränsad. Olika avdelningar är vana att använda olika system.

• Avdelningen kan använda vilket system som helst som 
• inte visar väljarnas val (dvs. ett system som säkerställer valets integritet). 

• Mentimeters gratisversion fungerar bra i detta fall. Man kan skicka röstningskoden till deltagarna via e-post eller som ett 
textmeddelande – det krävs ingen verifierad identifiering utan det räcker t.ex. med deltagarnas e-post.

• Oavsett system rekommenderas det att man alltid erbjuder ett ”blankt” röstningsalternativ. 

• När omröstningen är avslutad kan man på detta sätt försäkra sig om att man har fått rätt antal röster och 
samtidigt se till att koden inte har delats med andra för att ge ”extra” röster. 

• Om antalet röster inte stämmer överens med antalet deltagare, måste man genomföra valet igen. Obs. 
denna metod skiljer sig något från ett vanligt möte där alla deltagare måste rösta (om än blankt).

• Vid behov kan man be deltagarna att registrera sin röst, t.ex. genom att skriva i chattrutan eller genom att 
starta sin mikrofon.



Hur använder man mentimeter i praktiken?

• På webbplatsen mentimeter.com

• Gratisversionen räcker = två 
omröstningar

• Om det krävs flera omröstningar 
kan man skapa en ny 
presentation 

Första steg:

1) Your presentations

2) New presentation

3) Create new presentation 
(namnge presentation)



Exempel 1: val av en person, t.ex. 
ordförande



Steg 1

• Välj multiple choice

• Your question = skriv en rubrik

• Options = ange kandidaternas namn + möjligheten att rösta 
blankt (se varför i presentationens tredje bild)

• + Add another = lägg till kandidater i listan 



Steg 2 

• Scrolla ner och välja hur många 
kandidater den svarande kan 
rösta på

-> Eftersom man endast kan rösta på 
en kandidat lämnar du tomt i den 
gula rutan





Steg 3

• Klicka fram Customize och välj att resultaten inte ska vara synliga 
för alla 

• Om man väljer att resultaten ska vara synliga för alla under 
omröstningen, kan detta påverka deltagarnas sätt att rösta

• Länken till resultatet skickas enbart till rösträknarna innan man 
meddelar resultatet för mötets ordförande (länken finns 
nedanför i gult)



Exempel 2: val av två eller flera 
personer, t.ex. styrelsemedlemmar



Steg 1

• Välj multiple choice

• Your question = skriv en rubrik

• Options = ange kandidaterna  

• + Add another, lägg till antalet kandidater som 
föreslagits vid mötet

• Kom ihåg att lägga till blankt som ett alternativ för 
att göra det möjligt att rösta blankt (se varför i 
presentationens tredje bild)



Steg 2

• Scrolla ner och välja hur många 
kandidater den svarande kan rösta 
på

• Ge deltagarna rätt att rösta på så 
många namn som det finns platser i 
valet 
• I bildexemplet till vänster får man rösta 

på 5 kandidater



Steg 3

• Klicka fram Customize och välj att resultaten inte ska vara 
synliga för alla 

• Om man väljer att resultaten ska vara synliga för alla under 
omröstningen, kan detta påverka deltagarnas sätt att rösta

• Länken till resultatet skickas enbart till rösträknarna innan 
man meddelar resultatet för mötets ordförande 

• klicka på den grå rutan “Share” högst upp på sidan för att komma till 
punkten på bilden





Koderna till 
deltagarna

• Klicka på Share för att
• Kontrollera nummerserien på röstningskoden
• Vid behov öka kodens giltighetstid till 7 dagar (koden är 

giltig i 2 dagar som standard)

• Länken till omröstningen eller koden skickas till de 
röstberättigade deltagarna i mötet (=avdelningens 
medlemmar) via e-post eller som ett textmeddelande



Som sammanfattning

• Multiple choice = omröstning

• Question = rubrik

• Kod (giltig i 2 dygn som standard)

• Results are hidden = customize 
hide results

• I det nedre högra hörnet kan man 
se hur många som har röstat = 
samma antal som deltagarna


