
Att skaffa eller redan ha ett Google-mail – @gmail.com – innebär en del som kanske inte alla känner 

till så jag tänker beskriva hur jag använder mitt gmail. 

Jag har ett mail som heter janerik.sundh@gmail.com. Det innebär också att jag automatiskt har ett 

Google-konto. Så när jag loggat in på mitt gmail så är jag också inloggad på google. Så här ser det ut 

när jag går till sidan www.google.com: 

Lite förklaringar: 

Mitt Google-konto syns på 2 ställen här. 

 

Ikonen ”9 prickar” gillar jag. Eftersom jag är inloggad på 

Google så innebär det att jag också är inloggad på alla 

Google’s appar och de finns här bakom ikonen ”9 prickar”. 

När jag klickar på den ikonen (9 prickar) så ser det ut så här: 

Här har jag 12 appar jag kan nå med ett klick. Mitt konto, om jag vill 

ändra något. Min kalender, både jag och hustrun använder Google 

Kalender och har gett varandra behörighet till våra kalendrar. Maps, 

jag kommer direkt och inloggad till Google Maps. YouTube ägs att 

Google. YouTube är värt ett eget kapitel, men kort sagt är det en 

stor fördel att vara inloggad, vilket jag förstås är när jag klickar på 

den här ikonen. Jag kan då på YouTube se min historik, det roliga 

klippet jag såg häromdagen hittar jag lätt igen här. Dessutom kan jag 

spara bra/roliga saker jag hittar på YouTube som egna Favoriter. 

Gmail kommer jag till direkt. Kontakter anser jag är viktigt att lägga upp, jag lägger upp alla jag tror 

jag kommer att behöva kontakta i framtiden här, det är inte nödvändigt att de har e-post, det kan 

räcka med namn och adress och kanske ett telefonnr. Drive är Google’s molntjänst, jag tänker inte gå 

in på den här mer än att berätta att du kan spara ganska mycket dokument och filer här. Men det 

finns mycket mer här. Appen Översätt använder jag ganska ofta när det dyker upp text jag inte 

förstår. Google Earth är kul, nästa app är Google Foton och det säger väl sig självt vad du kan 

använda den till, den sista appen som syns här är Google Shopping.  

Så jag har Google Kalender som min hemsida/förstasida när jag startar min webbläsare som förstås 

är Google Chrome. Jag är alltid inloggad, dvs. jag loggar aldrig ut från mitt Google-konto. Men jag har 

också valt tvåfaktorsautentisering på mitt gmail. Det innebär att om någon eller jag själv försöker 

logga in på mitt Google-konto från en enhet (dator, surfplatta eller smarttelefon) som inte jag 

godkänt då får jag en fråga i min smarttelefon eller surfplatta från Google om det är jag som håller på 

att logga in. Är det inte jag så svarar jag förstås Nej och då går det inte att logga in, inte ens med rätt 

användar-id och rätt lösenord. Detta med tvåfaktorsautentisering har jag överallt där det är möjligt.  

Janerik Sundh, klicka på namnet så kan du skicka e-post till mig med eventuella frågor. 
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