
 
 

Skapa och lägg in ett kontaktformulär 

Formulär kan användas för till exempel bokningsförfrågning och medlemskap. Vi tillhandahåller WPForms Lite (Obs! Vissa funktioner är inte 

tillgängliga eftersom de kräver Pro-versionen). 

Gå till Adminpanelen och klicka på WPForms i vänstermenyn för att skapa ett nytt eller redigera ett existerande formulär: 

  

Klicka på WPForms. 



 
 

  

Klicka på Lägg till ny. 



 
 

  

  

1. Skriv in namnet på ditt formulär här, exempelvis Gör en bokningsförfrågan. 

Du är på Ställ in. 

2. Klicka på Skapa tomt formulär. 



 
 

Här kan du skapa ditt formulär genom att välja olika standardfält och dra dem till ytan för formuläret 

 

  

Dra dina valda 

standardfält hit. 

Dessa kan du inte 

välja bland. 



 
 

Så här ser det ut när jag har dragit in fältet för Namn: 

  



 
 

Nu har jag dragit in de fält jag vill ha och kan anpassa dem om jag vill: 

 

  

Klicka på 

Fältalternativ för 

att anpassa fälten. 



 
 

 

1. Klicka på det fält 

du vill anpassa. 

2. Här gör du dina 

anpassningar. Här kan du ta 

bort ett fält. 



 
 

 

  

Här har jag skrivit in 

Telefonnummer som etikett 

och gjort den obligatorisk 

Här har jag skrivit in 

Meddelande som etikett, 

lagt till en beskrivning och 

gjort den obligatorisk. 



 
 

  

Klicka först på 

Inställningar och 

sedan på Aviseringar. 

Ta bort {admin_email} och 

skriv in den e-postadress 

du vill att formuläret ska 

skickas till. 

Obs viktigt! Ta bort 

{admin_email} och skriv in 

noreply@bygdegardarna.se. 

Denna adress kommer endast att 

synas som avsändare i mejlet 

som formuläret skickas till 

mailto:noreply@bygdegardarna.se


 
 

 

  

Klicka på Bekräftelser 

för att välja vilket 

meddelande som ska 

visas på sidan när 

besökaren har skickat 

sitt meddelande. 

Avsluta med att klicka på 

Spara och krysset för att 

stänga redigeringsläget. 



 
 

Nu ligger ditt formulär i en lista: 

  



 
 

Gå till redigeringsläget för den sida där du vill lägga in formuläret: 

  

1. Ställ markören där du vill att formuläret ska visas. 

2. Klicka på Lägg 

till formulär. 



 
 

  

1. Välj det formulär 

du vill lägga till. 

2. Välj om du vill visa 

formulärnamn och 

eventuell 

formulärbeskrivning. 

3. Klicka på Lägg 

till formulär. 



 
 

  

Förhandsgranska och 

klicka på Uppdatera 

om allt ser bra ut. 



 
 

Så här ser formuläret ut på sidan:



 
 

Testa ditt formulär: 

 

Så här ser bekräftelsen som sändaren får ut: 

 

  



 
 

Så här ser bekräftelsemejlet ut: 

 

 

Lycka till med dina formulär! 


