
 

Egen mailhantering för SMC distrikt 
Den här instruktionen ger handledning i hur man drar igång sin egen gratis mailserver 
inklusive hantering hos Google Apps.  Det förekommer flera olika domännamn i 
materialet vilket beror på att vissa saker gjordes innan den här handledningen 
framställdes. 
Allt material är framställt på en Mac varför utseendet kan skilja från de som (fortfarande) 
kör Windows… 
Materialet får fritt kopieras inom SMC.   
Författare är Göran Ekman, SMC Södermanland ©. 

1. Skaffa domän 
Första steget är att skaffa en egen domän. Det gör man hos sin vanliga operatör.  
Vi jobbar med Loopia och alla exempel här kommer från deras webbsida. 
Hanteringen hos andra operatörer är liknande. 

1.1. Konto 
Du får skaffa ett konto hos operatören om du inte redan har det. 
Kontot kostar normalt ingenting. 
Logga sen in hos operatören. 

1.2. http://www.loopia.se 

 
 

Vi valde att skaffa en domän som innehåller smc+distriktets namn. 
Vilket namn du väljer är valfritt men det bör vara i toppdomänen”.se”. 



 

En domän hos Loopia kostar 99.-/år. 

 
Följ anvisningarna som du får på skärmen och i mail. 
Det är väldigt enkelt och det går snabbt. 

2. Inställningar i DNS 
Efter att du skaffat en domän måste du ställa in DNS. DNS är den mekanism som ser till 
att du kommer till rätt adress på internet. Det är som att be taxiföraren att köra till en 
viss adress som du inte har en aning om var den ligger. Taxiföraren hittar. 
Det är precis vad DNS gör också. Det är en adrtessbok för internet. 

2.1. Länka till distriktets hemsida 
Eftersom vi vill underlätta för våra medlemmar att hitt atill distrriktets hemsida så länkar 
vi till den sidan på SMC riks server. 
Du ser på bilden nedan var du ska gå och hur man gör. 



 

 
 



 

2.2. Mailinställningar  (MX) 
Sedan ska vi förbereda för mailen. 

 

Dokumentet ovan finner du här: 
http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=140034 

 



 

Nedan ser du vilka mailadresser som ska användas när man kör med Google. 
Det är avsiktligt som man anger fem olika MX-pekare. 

 
 

Du anger varje pekare en i taget. 

 
 

Så här kan det se ut exempelvis. 

 
Använd samma pekare som jag använt i bilden ovan – alla fem. Notera att det är skillnad 
i prioritet mellan pekarna. 



 

2.3. TXT-inställning 
En del situationer krävs det att man har en filtertext så det lägger vi in också. 

 
2.4. Ompekning av sökvägen mail.domän.se 
Eftersom det ska vara lätt för användarna att hämta sin mail skapar vi en förenklad 
sökväg. I webbläsaren vill vi använda sökvägen mail.domän.se 
I vårt fall blir det http://mail.smcsodermanland.se 

 
 

2.5. Docs 
Vi använder även Google för att spara alla våra protokoll och andra handlingar. 
Därför skapar vi redan nu en förenklad sökväg dit också. 

 



 

2.6. Unik identifierare 
Du ska slutligen lägga in en unik identifierare för din domän. 
(Jag visar inte min egen identifierare – utan bara metoden…) 

Den unika identifieraren kommer du att få tillgång till när du genomfört registreringen så 
låt det aktuella fönstret vara öppet webbläsaren. Öppna ett nytt webbläsarfönster och gå 
vidare till att registrera hos Google. 

 
 

 

  



 

3. Skapa google-konto 
Vi ska nu skapa kontot hos Google. Peka webbläsaren till: 
http://www.google.com/apps/intl/sv/group/index.html 

Det ser ut ungefär så här: 

 

Klicka på Kom igång. 

Nästa sida du hamnar på  

 

Ange domännamnet i rutan och klicka på Kom igång. 

Fyll sedan i relevant info för registreringen… 



 

 
 

Observera att du måste klicka i rutan för DNS-ändring. Vi har redan gjort dessa 
inställningar. 

 



 

3.1. Adminkonto 
När du skapar det första administrationskontot så föreslår jag att du anger namnet  
Admin Admin. Detta för att du kanske inte alltid kommer att vara admin för den här 
domänen. Vi ska senare skapa ett särskilt admin-konto för dig. 

 

Lite då och då under arbetet med Google kommer du att få ange ordverifiering. 
Detta är en säkerhetsåtgärd så att inte automatiska robotar kan registrera konton.  

 

 

 

 



 

 

Godkänn dom allmänna villkoren. 

Efter det är du klar med registreringen. 
 

 

 



 

 

3.2. Domänhantering hos Google. 
Ett viktigt steg är att verifiera att du kontrollerar domänen. 
Leta efter nedanstående text: 

 

När du klickat på texten Verifiera… så dyker nedanstående bild upp. 

 

 

Under punkt 2 visas den unika strängen som du ska lägga in i DNS. 
Ta dig därför tillbaka till fönstret där du har operatörens webbsida och lägg in en CNAME-
post med den angivna strängen och logga ut från operatörens webbsida. 

Återvänd till Googles fönster och klicka sedan på Bekräfta. 

 
 



 

4. Mailhantering 

 

 

 



 

4.1. Lägg till mailkonton 
Klicka på Organisation och användare. 

 
 

Skapa nya användare genom att klicka på knappen Skapa en ny användare. 

 



 

 
 

För att ange ett eget lösenord måste du klicka på länken Ange lösenord – annars 
används ett automatgenererat lösenord. 

 

 
 

Om du vill kan du enkelt skicka anvisningar om det nya kontot via e-post till den nya 
kontohavaren: 



 

 
 

Fortsätt på samma sätt med dom övriga som ska ha ett Google Mailkonto. 

Glöm inte att klicka på Spara ändringar längst ner på sidan om du ändrat något som du 
vill spara. 

4.2. Alias 
Några funktionärer har roller som man kanske vill använda. Exempelvis så är det bra om 
man kan skicka mail till ordforande@distriktet.se även om man inte vet namnet på 
denne. 
Alla användare kan ha flera smeknamn. 

De mail som skickas till ett alias hamnar i den ordinarie inkorgen hos personen som har 
smeknamnet. 

Så här gör du:  
Klicka på namnet på den person som ska få ett smeknamn. 



 

 
 

Klicka sedan på Lägg till ett smeknamn och skriv in det som ska användas. 
 

 
 



 

4.3. Grupper 
Det är smidigt att gruppera. En given grupp är ju styrelsen – då kan du skicka mail till exv 
styrelsen@distriktet.se  och Google skickar mailen vidare till respektive mottagare. 

Klicka på menyvalet Grupper. 

 
 

Ge gruppen ett lämpligt namn och den mailadress du vill använda. 
En viktig sak att ta ställning till är om det ska vara tillåtet för vem som helst att skicka 
mail till gruppen. Studera de olika alternativen och välj det som passar dig. 

 
Du anger mailadresser eller namn på de som ska ingå i gruppen.  



 

 
 

4.4. Massupplägg 
Om du har många användare som ska läggas in i mailregistret så kan du använda en 
CSV-fil för att snabba upp hanteringen. 

 
 

 

 



 

4.5. Inkorgen för första gången… 

 
 

 
 

Om du vill använda din vanliga e-postklient, exempelvis Outlook så går det utmärkt. Se 
separat dokumentation om inställningar för det. 

 

 

 



 

4.6. Byt webbadress: 
Klicka på Byt webbadress och fyll i uppgifterna. Den nödvändiga DNS-länken skapade vi 
tidigare hos operatören. 

När man har en kort webbadress så blir det enklare att hitta till dokumenten genom att 
man kan skriva kortare: http://docs.distrikt.se. 

Passa på att ändra samtliga webbadresser enligt bilden. 

 
 

 



 

 

Tänk på att du ska ha en CNAME-post till varje webbadress som du använder. 
 



 

5. Dokumenthantering 
Med Google Docs får distriktet ett bra sätt att hantera protokoll och andra gemensamma 
dokument.  Bestäm dig för hur spridningen av dokument får gå till och spara ändringarna. 

5.1. Grundinställning 

 
 



 

6. Kalender 
Ett fiffigt sätt att hålla reda på gemensamma aktiviteter är att lägga dom i Googles 
kalender. 

 

Kom ihåg att du måste ha en CNAME i din DNS för att kortnamnet ska fungera. 

 
 



 

 

 



 

7. För oss… 
…i SMC Södermanland så har Google Apps underlättat arbetet rejält.  
Mailen används dagligen och alla gemensamma dokument lagras i Googles ”moln”. 

Den version vi använder kostar inget men du får heller inte någon support om det skulle 
behövas… Om du har behov av mer supportr kan det vara idé att skaffa Premier-
versionen som kostar lite grann men också erbjuder support. 

Lycka till med molnhanteringen hos Google. 

 

 
 

 


