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Skapa och hantera ett Gmail-konto 

Gå in på: 

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com

%2FManageAccount&hl=sv. Om du inte kan klicka direkt på denna länk så sök på ”Skapa ett Gmail 

konto” och klicka in dig på lämplig länk. 

Då får du denna bild. Under ”Välj ett användarnamn” skriver du förslag på vad din gmail-adress ska 

ha för text göre @. Om Google inte godkänner ditt förslag får du tips på vad som godkänns eller 

också kan du prova en annan text. Vanligt är att man använder sitt för och efternamn, eventuellt 

med en punkt emellan. Fyll i formuläret och klicka på nästa steg. Följ anvisningarna. 

 

 

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount&hl=sv
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount&hl=sv
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Logga in på G-mailkontot 
Gå in på http://mail.google.com och logga in med din gmail-adress samt lösenord. Då ser det ut så 

här: 

 

När du klickar på Inkorgen i vänsterspalten ser du alla inkommande mejl, gamla som du inte har tagit 

bort och i fetstil eventuellt nya mejl som du tidigare inte läst. 

Organisera Inkorgen 
Om man har en rik korrespondens via e-post så kommer Inkorgen med tiden att vara fylld av massa 

mejl. En god vana är att det som är ointressant tas bort genast och det man vill spara flyttas till olika 

mappar som man först skapar. 

Ta bort inkommande mejl 
Markera det mejl du vill ta bort genom att sätta en bock i rutan framför mejlet, enligt nedan. 

 

Klicka sedan på den 

papperskorg som dyker 

upp i överkanten, och 

mejlet försvinner från 

Inkorgen. 

http://mail.google.com/
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Om du vill ta bort alla mejl i Inkorgen klickar du på den översta rutan och då blir det bockar i alla 

rutor. Därefter klickar du på ”Papperskorgen” och då försvinner alla mejl. 

Skapa mappar med etiketter  

Markera Inkorgen och klicka därefter på  knappen ”Skapa etiketter”. 

 

Då kommer följande upp. 

 

Här kan du skapa mappar med etiketter för mejl som du ofta får. Etiketterna kan t.ex. vara namn på 

vänner som skickar mejl, eller också kan du skapa mappar för t.ex. ”Brev”, ”Seniornet”, ”SPF” , .. 

Om du väljer att skriva ”Brev” så kommer följande sida upp: 
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Här sätter du där klickar på Skapa så kommer Brevkorgen upp i vänsterspalten, enligt nedan: 

 

Nu har du skapat en mapp kallad Brev där du kan spara brev du har läst. 

Flytta mejl till förvaringsmapp  

När du har skapat mappen Brev så går du tillbaka och markerar Inkorgen igen. Det finns därefter två 

sätt att förflytta ett mejl till mappen Brev. 
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1. Sätt ett kryss i rutan framför det aktuella mejlet och klicka därefter på ikonen ”Flytta tilll”. 

 

Då öppnas en ruta där du överst kan skriva Brev  eller också klicka på länken till Brev lite längre ner. 

Då kommer det markera mejlet att hamna i brevkorgen. 

2. Markera mejlet med musen och håll ner vänsterknappen samtidigt som du drar mejlet in i 

mappen Brev. 

 

När brevkorgen blir markerad, dvs. omges med ett grått fält så kan du släppa musens vänsterknapp. 

Mejlet har då hamnat i mappen Brev. Om man är van att arbeta med musen är det en något 

snabbare metod. 


