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Kom igång med Survey123 

Survey123 är en formulärcentrerad app som ger dig en enkel och intuitiv lösning för 

datainsamling i fält och som gör det möjligt att skapa, dela med sig av och analysera 

undersökningar.  

Denna guide visar hur du enkelt gör för att skapa din första undersökning med 

Survey123 

Kom igång 

1. För att kunna skapa formulär och arbeta med Survey123 så krävs ett 

organisations- eller trialkonto på ArcGIS Online.  

Ditt konto måste ha behörighet att publicera på ArcGIS Online.  

För att få tillgång till din organisations konto var vänlig att kontakta din 

administratör för en inbjudan.  

Har din organisation inget konto så kan du skapa ett gratis 60-dagars prova på-

konto:  

http://www.arcgis.com/features/free-trial.html 

 

2. Gå till https://survey123.arcgis.com och logga in med ditt konto. 

 

http://www.arcgis.com/features/free-trial.html
https://survey123.arcgis.com/


Tips och Tricks 

PRODUKT Survey123  

DATUM maj 2017       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

3. När du loggat in kommer du till en översiktsvy över dina undersökningar:  

 

 

4. För att skapa en undersökning tryck på ”Skapa en ny undersökning”: 
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5. Välj att använda ”webdesignerverktyget”:  
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6. Fyll i namn, taggar och sammanfattning:

 

 

7. I designvyn till höger ser du ett antal olika fälttyper att använda i ditt formulär:

 

 

  



Tips och Tricks 

PRODUKT Survey123  

DATUM maj 2017       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

8. Klicka och dra ”En Textrad” till ditt formulär, då dyker det upp en meny för att 

redigera din fråga:

 

 

9. Lägg nu till en flervalsfråga, så att den som fyller i formuläret kan välja flera 

alternativ:  
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10. Lägg sedan till en fråga där du bara kan välja ett val: 

 

 

11. Lägg nu till ett listval:  
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12. Nu avslutar vi den här undersökningen med en GeoPoint för att punkterna ska få 

en geografisk koppling, välj vilken bakgrundskarta du önskar:  

 

 

13. Nu är formuläret färdigt! Tryck på ”Publicera”:  

 

 

14. När din undersökning är publicerad kan du trycka på knappen för att dela och 

där få en URL att dela:  
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15. För att länken ska fungera för andra så behöver vi dock göra några inställningar 

under fliken ”Samarbeta”.  

Om du vill att användare som inte har ett ArcGIS Online-konto ska kunna fylla i 

din undersökning så behöver du kryssa i ”Everyone (Public)”. Annars krävs det 

att den som ska fylla i formuläret också har ett ArcGIS Online-konto, antingen i 

din organisation (alternativet ”Medlemmar”) eller genom att dela 

undersökningen med en grupp där du har bjudit in andra användare. Välj det 

alternativ som passar dig och tryck sedan på ”Spara”: 

 

16. Sedan kan du välja hur du vill att användaren ska kunna använda formuläret. 

Här kan du antingen välja att användaren bara får använda den i webbläsaren, 

eller i fältappen Survey123 (finns på Google Play Store, App Store och 

Microsoft Store), eller så kan du kryssa i att användaren får välja själv:  
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17. Nu är ditt formulär redo att användas, testa länken!:  

 

 


