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Outlook i mobilen iOs 
a) Du behöver först ha registrerat din telefon, https://enroll.mdm.sll.se/ 
b) Du kommer behöva ditt lösenord för webmailen Outlook. Om du inte vet det kan du 

skapa ett nytt. Gör så här: 
Logga in på webbmailen på din dator, i övre högra hörnet, klicka på blå frågetecknet, 
en bit ner i den meny som visas finns ”Lösenordsåterställning”, följ instruktionerna. 

1) Starta appen ”Apps@Work”. 

 
 

2) Tryck på kategori ”E-post”. 

 
 

3) Hämta Outlook appen. 

 
 

4) Starta Outlook appen. 

 
 

5) Skriv in din e-postadress och tryck på 
”Lägg till konto”. 
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6) Skriv in ditt e-postlösenord och tryck 
på ”Logga in”. 
Om du får upp bild 6b tryck först på 
”Logga in med användarnamn och 
lösenord” och fyll i uppgifter. 
a)  

 
b)  

 

7) Ifall du inte är uppkopplad mot SLL:s 
nät så krävs det att du verifierar dig 
ytterligare en gång. Du kommer att 
automatisk få ett SMS med en 
verifierings kod som du behöver fylla i. 
Skriv in denna kod och tryck på ”Logga 
in”. 

 
8) Skapa en PIN-kod till Outlook. 
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9) Nu får du ett val om du vill lägga till 

ytterligare ett konto. Tryck på ”Kanske 
senare”. I vissa fall kan det komma upp 
en ruta innan du hinner välja något av 
alternativen, som förklarar att du 
behöver starta om din Outlook app. 
Om så sker trycker du på ”OK”, 
Outlook appen startas om automatisk. 
Om inte, öppnar du Outlook appen på 
nytt. 

 
 

10) Klicka på ”Aktivera”. 

 
11) Om du klickade på ”Meddela mig” 

innan så måste du acceptera att 
”appen” får skicka notiser nu. Tryck på 
”OK”. 

 
 

12) Nu är Outlook-apppen 
färdiginstallerad och klar att användas. 

 
 

Nedan följer några bilder som beskriver 
olika delar och funktioner i Outlook appen
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