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1. Inledning 

Denna instruktion visar hur du gör inställningarna som krävs för att synkronisera din e-post, kalender 

m.m. till din mobiltelefon eller surfplatta. 

1.1  Säkerhet 

För att öka säkerheten krävs det att enheten är lösenordskyddad. Därför kommer ni tvingas lägga in 

en lösenkod för att låsa upp skärmen på enheten i samband med att synkronisering av e-post läggs 

till. Enheten tillåter 8 felaktiga försök att ange rätt lösenord och efter det så kommer enheten att 

raderas helt (även bilder, appar mm tas bort).  

2. Så lägger du in e-posten i din mobila enhet 

Hur du gör skiljer sig åt beroende på vilken typ av telefon du har. Västerås stads e-posttjänst har stöd 

för minst Android, iOS (iPhone och iPad) och Windows Phone men även andra kan fungera. Se 

respektive rubrik här nedan för en detaljerad instruktion. 

Följande värden är dock gemensamma för samtliga telefonmodeller 

Data Värde Information 

Mailadress förnamn.efternamn@vasteras.se Skriv in din personliga mailadress, 
exempelvis 
tobias.palmberg@vasteras.se för 
användaren Tobias Palmberg 

Lösenord Ditt personliga lösenord Skriv in lösenordet till ditt 
användarkonto i Västerås stad. 

Serveradress mejl.vasteras.se Skriv in mejl.vasteras.se i det fält som 
frågar efter servernamn eller 
serveradress. 

Domän VST Skriv in VST som er domän 

Användarnamn Ditt personliga användarnamn Skriv in det användarnamn du använder 
inom Västerås Stad, exempelvis ab123 

Använd säker 
anslutning (SSL) 

Ja (i bockad) Om den inte redan är i bockad, vänligen 
bocka i kryssrutan för att använda en 
säker anslutning 

 

2.1 IOS – Apple iPhone och iPad 

Såhär gör du för att ansluta en Apple-enhet (iPhone eller iPad) 

1. På din mobila enhet, öppna Inställningar och välj E-post, kontakter, kalendrar 

2. Välj Microsoft Exchange 

3. Skriv in din mailadress i formatet förnamn.efternamn@vasteras.se 

4. Skriv in ditt lösenord 

mailto:förnamn.efternamn@vasteras.se
mailto:tobias.palmberg@vasteras.se
mailto:förnamn.efternamn@vasteras.se
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5. Vid Beskrivning kan ni skriva valfritt namn.  

Detta är endast för att döpa själva synkroniseringskontot och för att ni själva ska veta vilket konto 

ni använder om ni har fler mailkonton som synkroniseras.  

Exempelvis kan ”Exchange-Västerås” eller ”Västerås mail” användas förslagsvis. 

6. Klicka på Nästa.  

Din enhet försöker att ansluta mot e-post servern och om det inte att lyckas kommer ni då till ett 

fönster där ni behöver fylla i mer information. 

7. Fyll i serveradress, Domän, Användarnamn samt bocka i SSL enligt nedan eller från 

informationstabellen tidigare i dokumentet. 

a. Server: mejl.vasteras.se 

b. Domän: VST 

c. Användarnamn: ditt användarnamn (ex. ab123) 

d. Lösenord: ditt lösenord. Bör vara förinskrivet sedan tidigare, annars skriv in ditt 

lösenord 

8. Då det numera krävs ett lösenord för enheten krävs det att ni accepterar denna inställning, 

ni får ett val att öppna inställningarna för att sätta en PIN-kod.  

9. Acceptera denna inställning samt aktivera en personlig PIN-kod. 

10. Nästa fönster låter er att välja vilka objekt ni vill synkronisera, såsom e-post, kontakter, 

kalender. Välj personligen det som är önskvärt.  

Default är IOS 7 inställt på att synkronisera objekt som är 7 dagar gamla, men det kan ni ändra på 

om ni vill genom att ändra valet. 

11. Klicka på Spara 

12. Ni är nu klara med konfigureringen och er enhet börjar nu synkronisera de objekt som ni 

valt. Notering: Beroende på hur lång tid tillbaka ni valde att synkronisera objekten samt hur 

mycket data det är kan det ta olika lång tid innan ni ser alla objekt i telefonen. 

2.2 Android, t.ex. Samsungtelefoner 

 Såhär gör du för att ansluta en Android-enhet (t.ex. telefoner från Samsung, Sony m.fl.). Här kan dock 

tillvägagångssättet skilja sig något mellan olika modeller: 

1. På din mobila enhet, öppna Program och klicka på ikonen för E-post 

a. Annat alternativ är att välja Meny-knappen – Inställningar - Allmänt 

b. Välj sedan Konton och synkronisering 

c. Välj Microsoft Exchange och fortsätt sedan till punkt 4 nedan. 

2. En installationsguide bör komma upp automatiskt. Om det inte gör det, klicka på Meny-

knappen och ”Lägg till konto” 
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3. Välj konto Microsoft Exchange (på vissa enheter kan valet att välja kontotyp komma efter 

valet av mailadress och lösenord) 

4. Skriv in din mailadress i formatet förnamn.efternamn@vasteras.se 

5. Skriv in ditt lösenord 

6. Klicka på Nästa 

7. Fyll i serveradress, Domän, Användarnamn samt bocka i SSL enligt nedan eller från 

informationstabellen tidigare i dokumentet. 

a. Serveradress: mejl.vasteras.se 

b. Domän: VST 

c. Användarnamn: ditt användarnamn 

d. Lösenord: ditt lösenord. Bör vara förinskrivet sedan tidigare, annars skriv in ditt 

lösenord 

e. Bocka i SSL för säker anslutning 

8. Klicka på Nästa 

Då det numera krävs ett lösenord för enheten krävs det att ni accepterar denna inställning, ni får 

ett val att öppna inställningarna för att sätta en PIN-kod. 

9. Nästa fönster låter er att välja vilka objekt ni vill synkronisera, såsom e-post, kontakter, 

kalender samt hur långt tillbaka i tiden ni vill synkronisera objekten.  

 Välj personligen det som är önskvärt. 

10. Klicka på Nästa 

11. Vid Kontonamn kan ni skriva valfritt namn.  

 Detta är endast för att döpa själva synkroniseringskontot och för att ni själva ska veta vilket 

konto ni använder om ni har fler mailkonton som synkroniseras.  

  Exempelvis kan ”Exchange-Västerås” eller ”Västerås mail” användas förslagsvis. 

12. Vid Ditt namn kan ni låta vara om det redan är ifyllt, annars kan er mailadress eller 

användarnamn skrivas in. 

13. Ni har även valet att bocka i Ange som standardkonto om ni har flera konton och vill 

använda detta ni just konfigurerat som standard. 

14. Klicka på Klar 

15. Ni är nu klara med konfigureringen och er enhet börjar nu synkronisera de objekt som ni valt. 

Notering: Beroende på hur lång tid tillbaka ni valde att synkronisera objekten samt hur 

mycket data det är kan det ta olika lång tid innan ni ser alla objekt i telefonen). 

2.3  Windows Phone 

Såhär gör du för att ansluta en Windows Phone-enhet 

mailto:förnamn.efternamn@vasteras.se
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1. På din mobila enhet, via startskärmen, svep till listan Appar och gå till Inställningar 

2. Välj E-post + konton 

3. Klicka på Lägg till ett konto > Outlook (kan även stå Exchange) 

4. Skriv in din mailadress i formatet förnamn.efternamn@vasteras.se 

5. Skriv in ditt lösenord 

6. Klicka på Logga in.  

 Din enhet försöker nu att konfigurera inställningarna automatiskt, vilket kommer att 

misslyckas och ett felmeddelande kan komma fram.  

 Beroende på version av Windows Phone så kommer man antingen till en sida där man får 

ange Domän (VST) och sedan få man vänta tills man får möjlighet att välja Avancerat. 

7. Välj Avancerat 

8. Fyll i serveradress, Domän, Användarnamn samt bocka i SSL enligt nedan eller från 

informationstabellen tidigare i dokumentet. 

a. Server: mejl.vasteras.se 

b. Domän: VST 

c. Användarnamn: ditt användarnamn eller din mailadress 

d. Lösenord: ditt lösenord. Bör vara förinskrivet sedan tidigare, annars skriv in ditt 

lösenord 

9. Klicka på Logga in. 

10. Då det numera krävs ett lösenord för enheten krävs det att ni accepterar denna inställning, 

ni får ett val att öppna inställningarna för att sätta en PIN-kod.  

11. Acceptera denna inställning och aktivera en personlig PIN-kod 

12. Klicka sedan på Klart 

13. Ni är nu klara med konfigureringen och er enhet börjar nu synkronisera de objekt som ni 

valt. Notering: Beroende på hur lång tid tillbaka ni valde att synkronisera objekten samt hur 

mycket data det är kan det ta olika lång tid innan ni ser alla objekt i telefonen. 

2.4  Manuell radering av enhet 

Om ni behöver radera enhet manuellt, exempelvis om den blir stulen eller skall lämnas över till 

någon annan.  

Den fjärrstyrda raderingen görs nästa gång enheten är påslagen och försöker kontakta e-

posttjänsten.  

Observera att beroende på modell och tillverkare så kan även privat information såsom bilder mm 

raderas, även minneskortet om sådant finns där kan raderas på data. 

Ni kan göra en manuell radering på två sätt: 

1. Via kundservice, kontakta 92700 

mailto:förnamn.efternamn@vasteras.se
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2. Via Webbmejl 

o Logga in på er Webbmejl 

o Klicka på ikonen som ser ut som ett kugghjul  bredvid ert namn i 

övre högra hörnet, välj Gå till Alternativ/Options 

o I fältet till vänster, välj Telefon/Phone  

o Markera er enhet som ni vill rensa och hovra med musen över de val som finns och klicka 

när en textruta ”Rensa enheten/Wipe Device” syns och klicka på den ikonen. Det är den 

gulmarkerade ikonen i bilden. 

 

o En varning visas som informerar er att enheten kommer att raderas.  

o Svara Yes/Ja på det. 

o Om er enhet fortfarande har kontakt med mailservern så kommer enheten raderas 

och ni kan se vilken status åtgärden har 

o Wipe Pending - Betyder att mailservern väntar på att få kontakt med er enhet 

o Wipe Successful - Betyder att er enhet nu är rensad från all data och har återgått till 

fabriksåterställningen.  

 

 

 

 


