
Lathund Episerver – Skapa formulär i Google Drive

2017-09-25 Rev: B

Innehållsförteckning
Inledning...........................................................................................................1
Skapa ett Google-konto...................................................................................1
Skapa formulär.................................................................................................2
Google konto - Hjälp........................................................................................4

Inledning
För att få in anmälningar och synpunkter från SPF´s medlemmar kan man ibland ha 
hjälp av formulär. Formulär kan användas för tex enkäter, tipsfrågor och rese-
anmälan. Man kan använda formulär både på hemsidan och via e-mail.

Ett sätt att skapa formulär är att använda Google docs. För att kunna göra det måste 
man ha ett Google konto. 

I det här dokumentet har jag samlat lite länkar för att visa hur man gör. 

Skapa ett Google-konto
Gör så här …

1. Klicka här, https://accounts.google.com/SignUp?hl=sv

2. Fyll i uppgifterna i formulär, se bild 1.
(Användarnamn förslagvis i form av en föreningsadress, tex 
webbansvarig.<din förening>@gmail.com. Detta för att ev. enkelt kunna 
överlämna den till nästa hemsidesansvarig.)

3. Verifiera ditt konto, se bild 2 och 3.

4. I samband med att man skapar sitt konto får man också ett mail där man ska 
bekräfta sin angivna mailadress. När man gjort det får man ett mail på 
bekräftelsen, se bild 4.

5. Kontrollera inställningarna, se bild 5.

https://accounts.google.com/SignUp?hl=sv


Skapa formulär
När man ska skapa ett nytt formulär är det kanske enklast att logga in och fortsätta 
direkt till ett tomt formulär 

• Skapa ett nytt formulär, klicka här

• Se formulär man skapat, Klicka här

En antal videor av Åsa Kronkvist med beskrivning av hur man gör hittar du här. 
Tyvärr har de ett par år på nacken men i nuläget har jag inte hittat några bättre på 
svenska:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAE3EE6B2394541AB&pbjreload=10
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLAE3EE6B2394541AB&pbjreload=10
https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fcreate%3Fusp%3Dmkt_forms&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fcreate%3Fusp%3Dmkt_forms&ltmpl=forms


Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.
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Bild 4.

Kontrollera inställningar

• Ta ett par minuter och kontrollera att inställningar som du vill ha dem.

Bild 5.

Google konto - Hjälp
Tillbaka till huvudmeny
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https://www.spf.se/latepi-dala
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=sv&ref_topic=3382296
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