
Mentimeter.com
ett verktyg för avdelningarnas elektroniska 

omröstningar



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



Steg 1
• Klicka på + New presentation
• Namnge röstningen, t.ex. Höstmöte 2020



Steg 2

• Välj Multiple choice (går att ändra i efterskott om det går fel)
• Your question = Vad röstar ni om?
• Options = kandidaternas namn +  blankt 
• + Add another = lägg till kandidater i listan 



Steg 3

• Result layout = Välj hur resultaten presenteras
• Extras = bl.a. hur många kandidater den svarande 

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



Steg 4

• Klicka på Customize; välj att resultaten inte ska vara synliga för alla 
• Är resultaten 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 i gult)(Share enl
nästa sida)



Steg 5

• Välj Present uppe i högra hörnet för att öppna
röstningen

• Från verktygsbalken nere i högra hörnet kan du 
ändra/stänga av röstningen 

• Kommer fram då du för musen över området



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



Steg 1
• Klicka på + New presentation
• Namnge röstningen, t.ex. Höstmöte 2020



Steg 2

• Välj Multiple choice (går att ändra i efterskott om det går fel)
• Your question = Vad röstar ni om?
• Options = kandidaternas namn +  blankt 
• + Add another = lägg till kandidater i listan 



Steg 3
• Välj hur många kandidater den svarande kan rösta på
• Ge deltagarna rätt att rösta på så många namn som 

det finns platser i valet t.ex. 5 av 8



Steg 4

• Klicka på Customize och välj Hide results = göm resultaten
• Är resultaten synliga för alla kan detta påverka deltagarnas sätt 

att rösta
• Länken till resultatet skickas enbart till rösträknarna innan man 

meddelar resultatet för mötets ordförande (länken i gult)



Steg 5

• Välj Present uppe i högra hörnet för att öppna
röstningen

• Från verktygsbalken nere i högra hörnet kan du 
ändra/stänga av röstningen 

• Kommer fram då du för musen över området



Steg 6

• Klicka på Share(i gult) för att
• Kontrollera nummerserien på röstningskoden
• Vid behov öka kodens giltighetstid (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



Slutligen

• Högst uppe (gult) under presentationen syns koden som 
behövs för att rösta

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

• Dubbelkolla att resultaten är gömda
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