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 Instruktion för konfiguration av e-post 

 IMAP-konto på Android 2.3 

  
 

 
 

Adress 

Forss Webservice AB 

Videvägen 15 

641 49 Katrineholm 

 

Telefon 

0150-66 26 00 

Fax 

0150-66 26 51 

 

Internet 

http://www.forss.se 

E-post 

info@forss.se 

 

 

 

Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en mobiltelefon 

eller surfplatta med Android 2.3. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android är skiljer hos 

de olika modellerna och versionerna, men grunden är dock densamma. 

Vad innebär ett IMAP-konto? 
Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på servern, och du läser bara en lokal kopia av 

dina e-postmeddelanden. 

Det möjliggör att du kan se samma e-postmeddelanden i webbmailen och på fler enheter (IMAP-

konfigurerade datorer, surfplattor, mobiltelefoner m.m.). 

Håll koll på att du håller dig inom utrymmesgränsen för ditt e-postkonto. 

Uppgifter som behövs under konfigurationen 
För att kunna genomföra konfigurationen behöver du känna till ditt användarnamn (det är normalt sett 

ditt e-postkontos primära e-postadress) och tillhörande lösenord. 

Om du är osäker på om du har rätt uppgifter eller inte kan du testa dem i webbmailen på vår hemsida 

http://www.forss.se 

 

Steg 1 – Öppna appen E-post 
Börja med att öppna appen ”E-post” som finns med på din Androidenhet som standard. 

Om du redan har konfigurerat annat e-postkonto i appen E-post gör du enligt följande: 

 Öppna alternativmenyn med menyknappen och välj "Konton". 

 Öppna med alternativmenyn med menyknappen och välj "Lägg till konto". 

 

Steg 2 – Ange e-postadress och lösenord 
Skriv in din e-postadress i fältet ”E-postadress”. 

Skriv in e-postkontots lösenord i fältet ”Lösenord”.  

 

Tryck därefter på knappen ”Manuell inställning”.  

http://www.forss.se/
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Steg 3 – Välj kontotyp 
Tryck på ”IMAP” som kontotyp. 

 

 

 

 

 

 

Steg 4 – Inkommande serverinställningar 
Ange din e-postadress i fältet ”Användarnamn” (om ditt e-

postkonto har flera adresser är det din primära adress som ska 

anges som användarnamn). 

 

Skriv in lösenordet exakt som det ska vara. 

Tänk på att systemet skiljer på gemener och versaler. 

Skriv  imap.forss.net  i fältet ”IMAP-server”. 

Välj säkerhetstypen SSL. 

Verifiera att portnumret är  993  i fältet ”Port”. 

Tryck därefter på knappen ”Nästa”. 
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Steg 5 – Utgående serverinställningar 
Skriv  smtp.forss.net  i fältet ”SMTP-server”. 

Välj säkerhetstypen TLS. 

Verifiera att portnumret är  587  i fältet ”Port”. 

Se till att rutan ”Kräv inloggning” är markerad. 

Ange din e-postadress i fältet ”Användarnamn” (om ditt e-

postkonto har flera adresser är det din primära adress som ska 

anges som användarnamn). 

Skriv in lösenordet exakt som det ska vara. 

Tänk på att systemet skiljer på gemener och versaler. 

Tryck därefter på knappen ”Nästa”. 

 

 

 

 

 

Steg 6 – Kontoalternativ 
Här kan du själv göra de val du önskar kring intervall för 

e-postkontroll, om det ska vara ditt standardkonto och om du 

vill bli meddelad när du får e-post. 

Tryck på ”Nästa” när du är färdig med dina val. 

Eventuellt kan det komma fler inställningsmöjligheter 

beroende på vilken enhet du har. 

  



Sida 4 av 5 

 Instruktion för konfiguration av e-post 

 IMAP-konto på Android 2.3 

  
 

 
 

Adress 

Forss Webservice AB 

Videvägen 15 

641 49 Katrineholm 

 

Telefon 

0150-66 26 00 

Fax 

0150-66 26 51 

 

Internet 

http://www.forss.se 

E-post 

info@forss.se 

 

 

 

Steg 7 – E-postkontot färdigt 
I detta sista steg är kontot färdigt och du får möjlighet att ge 

kontot ett namn på telefonen (förslagsvis din e-postadress) 

och ange det namn du vill ska synas som avsändare när du 

skickar e-post. 

Tryck på ”Klar” när du är färdig med inställningarna. 

Nu kan du börja använda e-posten i din enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss om du behöver hjälp 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

Våra öppettider hittar du på vår hemsida. 

Adress 

Videvägen 15 

641 49 Katrineholm 

Telefon 

0150-66 26 00 

E-post 

info@forss.se 

Besök oss på webben 

http://www.forss.se  

mailto:info@forss.se
http://www.forss.se/
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