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Imap konto Outlook 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns alltid flera sätt att hantera en uppgift. Bilden ovan visar vägen till lägga epostkonto via ”inställningar” och 
”lägg till ett konto”. Vi har funnit att det inte fungerar så bra 

Vår rekommendation är att gå direkt via E-postprogrammet outlook 2016.  

A. Starta programmet 
Starta programmet Outlook 2016 

 

A1. Klicka på ”Arkiv” (markerat med rött) 

 

A 2. Klicka på knappen ”Lägg till konto (se pilen) 
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B. Grunduppgifter 
Alla uppgifterna om epostkontot har du fått via 

mail från Equmeniakyrkan. 

1. Skriv in ditt namn (siffran hänvisar till bilden) 

Fyll i ditt namn (Ex. Bengt-Ove Tallrot) eller 
församlingen/föreningens namn (Equmenia 
xköping) som är kontots namn. 
Tips 
Om man använder en organisations-adress och är  fler 
användare av samma e-postadress skriva: Equmenia 
Xköping-Sven och en användare Equmenia Xköping-Åsa i 
namnrutan.  

2. Skriv in E-postadressen  

Fyll i din epostadress (Ex. bengt-
ove.tallrot@equmeniakyrkan.nu eller 
equmenia.xköping@equmeniakyrkan.nu). 

3. Skriv in lösenordet 

Fyll i ditt lösenord 

 

4. Manuell konfiguration (siffran hänvisar till bilden)  

Klicka i rutan  
”manuell konfiguration eller ytterligare servertyper”. 
Du måste ställa in alla konto inställningar manuellt, när du använder konto från Equmeniakyrkan.nu 

Klicka på knappen ”Nästa” 

C. Översikt manuella inställningar 
C 1. Användarinformation, informationen visas för andra när du använder eposten. 
Namn och e-post är redan 
ifyllda och kommer från sidan 
grunduppgifter 
Ditt namn är det som visas när 
du sänder mail till annan e-
postmottagare. 
Se Grunduppgifter 
 

C 2. Serverinformation 
Information för att kunna hämta mail. 
Uppgifterna har du fått från 
Equmeniakyrkan. 
Exempel: 
1. Kontotyp: IMAP  
(siffran hänvisar till bilden) 

Du behöver välja mellan POP3 
och IMAP, välj IMAP. 
2. Servernamn inkommande 

epost: imap.frobbit.se 

Skriv in servernamnet 
3. Servernamn utgående epost: mail.frobbit.se 

Skriv in servernamnet. 
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C 3. Inloggningsinfo 
4. Användarnamn:  
(siffran hänvisar till bilden) 
användarnamn (exempel 
bengt26) 
 
5. Lösenord: ******** 
Här skall skriva in ditt 
användarnamn och lösenord 
du har fått från 
Equmeniakyrkan. 
 
Information: 
Kräv säker lösenordsautisering vid 
inloggning  
Obs, klicka inte i denna ruta! 
OBS!  Klicka ej på testa kontoinställning. 

 

6. Fler inställningar  
Klicka på knappen för att komma vidare och ställa in fler inställningar. 
 

D. Flera inställningar 

D 1. Frivillig uppgift 
Fyll i uppgifter som skall visas vid kommunikation.  
Rutan är oftast för ifylld och här kan vi komplettera med organisation  

 

 

 

 

 

 

Klicka på fliken Utgående server.  
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D 2. Utgående server 

Klicka i rutan för: 
Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.  

Klicka i rutan: Logga in med 

Fyll i användarnamn och lösenord igen. 
Uppgifterna har du fått  från Equmeniakyrkan i ett mail. 

Klicka i rutan (om det inte redan utfört): kom ihåg 
lösenordet.  

 

 

 

 

Gå sedan till fliken Avancerat. 

 

 
 

D 3 Avancerade inställningar 
 

 

Fyll i inkommande server 
A. Inkommande server (IMAP): Port: 993 
B. Välj krypterad anslutning: SSL  

 

Fyll i utgående server 
C. Utgående server (SMPT): Port: 587 
B. Välj krypterad anslutning: Auto 

 

E. Om du har mailen på två enheter så kommer 
denna ruta innebära att du inte ser vad du gör från 
datorn. Vi rekommenderar att inte klicka i rutan!  

Klicka på OK 

 

 

D 4 Slutför e-postadressen 
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Klicka på knappen ”Nästa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av uppgifterna 

 

(Denna bild visar att allt är okej och det 
klart) 

Klicka på stäng 

Felsökning 

Om du får ett felmeddelande här: 
Klicka på knappen ”Avbryt” 

Kontrollera följande punkter: 
C. Översikt manuella inställningar och D. 
Flera inställningar. Gå igenom stegen igen 

Tips 

Kontrollera servernamn, användarnamn och lösenord. Om 

du skall säkerställa att du har angett korrekt lösenord, skriv 

in lösenordet i wordfil och kopiera in lösenordet i rutan för 

manuella inställningar. 

 

 

Slutför 

Klicka till sist på Slutför. Nu är allt klart! 

 

 


