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Öppna 
webbläsaren

Tryck på webbläsaren 
för att komma ut på 
internet.
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Adressfältet

Skriv google.se i 
adressfältet, tryck 
Enter.
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Sök

Skriv in Outlook i 
sökfältet, tryck 
Enter.
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Sökresultat

Klicka sedan på Outlook –
free personal email….
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Skapa konto

Klicka på 
Skapa kostnadsfritt 
konto.
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Användarnamn
Nu ska du välja ett 
användarnamn. Du väljer 
den första delen av 
mailadressen.

Det vanligaste är att 
använda sitt namn t ex Britta 
Bengtsson blir 
britta.bengtsson

Användarnamnet kan 
innehålla bokstäver, siffror 
och punkter.

Klicka på Nästa.
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Upptaget namn
Får du upp denna dialogruta är 
användarnamnet redan 
upptaget.

Du kan t ex lägga till en siffra till 
det du skrivit ex 
britta.bengtsson65  
Eller så kan du byta till något helt 
annat användarnamn. 

Kom ihåg att skriva upp din 
mailadress när valet är klart.
britta.bengtsson65@gmail.com

Klicka på Nästa.
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Lösenord
Nu ska du välja ett lösenord 
till ditt mailkonto. 
Lösenordet ska innehålla 
minst 8 tecken och bestå av 
en kombination av 
bokstäver, siffror och 
symboler.

Kom ihåg ditt lösenord. Skriv 
upp det på ett säkert ställe.

Lösenordet är till för bara 
dig, lämna aldrig ut ditt 
lösenord.

Klicka på Nästa.
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Namn

Fyll i ditt Förnamn och 
Efternamn.

Klicka på Nästa.
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Land och
födelsedatum

Välj land/region.

Fyll i ditt födelsedatum.

År, månad och dag.

Klicka på Nästa.
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Bekräfta

I bilden finns bokstäver 
angivna. Skriv in dessa på 
raden: Ange de tecken du 
ser.

Tänk på att skriva 
bokstäverna med samma 
stora eller små tecken som i 
bilden.

Klicka på Nästa.

Nu har du skapat ett 
mailkonto.
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Funk-IT Lyftet är ett samarbete mellan: 

Post- och Telestyrelsen

Uppsala kommun, Omsorgsförvaltningen, 
Socialpsykiatrin och Arbete och bostad

TIF- Träffpunkternas intresseförening

Brukarrådet- Arbete och bostad

Funk-IT lyftets hemsida

http://funkit.uppsala.se/
http://www.pts.se/digitaldelaktighet



