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Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iPhone (Apple). 

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 medför 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 

 

  

http://www.forss.se/


 

 

 

 

  
 

 
 

Sida 2 (9) 

Instruktion för konfiguration av e-post 
IMAP-konto på Apple iPhone 

Adress 
Forss Webservice AB 
Videvägen 15 
641 49 Katrineholm 
Företagets säte 
Katrineholm 

Telefon 

0150-66 26 00 
Fax 
0150-66 26 51 
Orgnr 
556828-1553 

 

Internet 

http://www.forss.se 
E-post 
info@forss.se 
Momsreg.nr 
SE556828155301 

 
BankGiro 

5091-9075 
  
 
 

Godkänd för F-skatt 

 

 

Steg 1 – Öppna inställningarna 
Börja med att öppna ”Inställningar” som finns med på din iPhone som standard. 

 

Steg 2 – Välj inställningarna för e-post 
Välj ”E-post >” för att komma in i inställningsdelen som rör e-post. 
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Steg 3 – Lägg till konto 
Tryck på ”Konto”. 
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Steg 4 – Välj kontotyp 
Välj ”Lägg till Konto” och välj ”Annat”. 
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Steg 5 – Välj att du vill lägga till ett e-postkonto 
Välj ”Lägg till e-postkonto”. 
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Steg 6 – Skriv in dina uppgifter 
 

Ange det namn du vill ska synas som avsändarnamn när du skickar e-post i fältet ”Namn”. 

Skriv in din e-postadress i fältet ”E-post”. Skriv in ditt tillhörande lösenord i fältet 

”Lösenord”. 

I fältet beskrivning bör du ha din e-postadress angiven så att det är tydligt vilket konto du har 

konfigurerat i din telefon. Tryck på ”Nästa” när du är färdig med uppgifterna. 
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Steg 7 – Välj IMAP och ange 
server för inkommande och 
utgående e-post 

Server för inkommande e-post 
 

Värdnamn: imap.forss.net 

Ange ditt användarnamn (e-postadress) igen. 

Lösenordet ska vara sparat sedan tidigare steg. 

Server för utgående e-post 

Värdnamn: smtp.forss.net 

Här ska du ange ditt användarnamn (e-postadress) 

och tillhörande lösenord igen, men denna gång för 

den utgående servern.  

Tryck på ”Nästa” uppe till höger när du är färdig. 

Efter att du tryckt på ”Nästa” tar det normalt 30 

sekunder innan du kommer vidare till nästa ruta, 

där du trycker på ”Spara” uppe till höger. 

Nu är kontot skapat på din telefon. 
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Steg 8 – Ändra mappinställningarna 
För att din iPhone ska fungera korrekt behöver du konfigurera dina mappar. 

Viktigt! Innan du gör detta behöver du kolla din e-post en gång, alltså kolla efter e-post i Inkorgen. 

Detta gör du genom att trycka på hemknappen på telefonen (knappen längst ned), leta upp appen 

”Mail” som finns med i din iPhone som standard, och vänta till den laddat färdigt din e-post. 

Därefter följer du steg 1 och 2 för att komma tillbaka till e-postkonfigurationen i din telefon. 

Följ sedan instruktionen nedan: 

 

• Välj ditt konto under ”E-post, kontakter, kalendrar”. 

• Tryck på ”IMAP / Konto”. 

• Scrolla ner och tryck på Avancerat allra längst ned. 

• Tryck på ”Brevlådan Skickat” och välj mappen ”Sent” under Inkorg på servern. 

• Tryck på ”Brevlådan Raderat” och välj mappen ”Trash” under Inkorg på servern. 

 

Om du inte hittar Sent och Trash kan du behöva logga in på webbmailen på http://www.forss.se för att 

mapparna ska skapas korrekt på ditt e-postkonto. Dubbelkolla även att du lyckats kolla e-posten minst 

en gång på din telefon. Annars har din telefon inte kännedom om kontots mappstruktur. 

 

Nu är det bara att avsluta genom att trycka på ”Konto” uppe till vänster, därefter ”Klar” uppe till 

höger” och till sist hemknappen på telefonen (knappen längst ned). 

 
 
 

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 

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