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1 Om .SE:s satsningsområde Hälsoläget 

Denna rapport ingår som en del i .SE:s satsningsområde Hälsoläget. 
Syftet med satsningsområdet är bland annat: 

 att övervaka kvaliteten på Internets infrastruktur i Sverige 
genom att samla in och analysera fakta,  

 att sprida resultaten från undersökningarna, samt 

 att genom råd och rekommendationer medverka till att 
infrastrukturen har god funktionalitet och hög tillgänglighet.  

Syftet är också att vid behov uppmärksamma och informera om 
brister och missförhållanden.  

Hälsoläget finansieras av .SE. Resultaten av undersökningen har 
bearbetats, analyserats och rapporten har sammanställts av Anne-
Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på .SE och Patrik 
Wallström, projektledare på .SE. Bidragit har även Jörgen Eriksson, 
projektledare på .SE, som också har det operationella ansvaret för 
det verktyg som använts. Enkätundersökning och intervjuer har 
genomförts av marknadsundersökningsföretaget Mistat. 

Ett särskilt tack till Mikael Löfstrand, systemadministratör på .SE, 
för värdefulla synpunkter. Ett särskilt tack också till de personer 
som bidragit genom att ta sig tid att besvara vår enkät. 

Mer information om innehållet i rapporten kan erhållas från Anne-
Marie Eklund Löwinder, och henne når man på anne-marie.eklund-
lowinder@iis.se. Tekniskt relaterade frågor om e-post i allmänhet 
kan riktas till Patrik Wallström på patrik.wallstrom@iis.se. Mer 
information om tekniken bakom undersökningen kan man få från 
Jörgen Eriksson. Honom når man på jorgen.eriksson@iis.se. 
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2 Syfte med rapporten 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin 
stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Ett 
område som .SE arbetar med är det vi kallar Internets ekosystem. I 
den delen av vår verksamhet ingår en rad aktiviteter som syftar till 
att långsiktigt arbeta med lösningar på problem som kan urholka 
förtroendet för Internet och för användningen av olika typer av 
tjänster som webb och e-post. 
 
Elektronisk post, eller e-post, är en av Internets äldsta och mest 
använda tjänster. Med den här rapporten vill vi berätta lite om e-
postens långa historia, men också beskriva hur e-post kan hanteras 
med kvalitet och finess. Delar av rapporten är resultatet av en 
enkätundersökning som genomförts hos ett urval av verksamheter 
baserade i Sverige. 

3 Allmänt om elektronisk post 

 

"Be liberal in what you accept and conservative in what you send". 

 
Det behövs tre saker för att kunna skicka och ta emot e-post. 
 
- En Internetanslutning. 
- Ett e-postprogram eller en webbaserad e-posttjänst. 
- En e-postadress. 

 
E-post har funnits under mycket lång tid och var en av de första 
både riktigt använda och användbara applikationerna. E-post fanns 
dessutom långt innan det fanns något gemensamt 
kommunikationsprotokoll för utbyte av information via publika 
nätverk. E-post liknar i väldigt hög grad den vanliga posten, 
"snigelposten". Med posten kommer brev och en del reklam och 
det är något vi oftast passivt tar emot, vissa brev kräver någon 
form av aktivitet från mottagarens sida i form av svar. 
 
Det finns dock några viktiga skillnader mellan e-post och vanlig 
post som gör e-posten radikalt annorlunda mot brev i 
pappersform. E-post är i princip gratis att skicka (om vi bortser 
från kostnaden för Internetanslutningen) vare sig vi skickar 
meddelandet till en enda eller till en miljon mottagare, det kommer 
ofta fram ögonblickligen, och kan kopieras i det oändliga. Detta 
innebär också att vårt förhållande till e-post är helt annorlunda än 
till vanliga brev.  
 
E-post kan nå många läsare världen över och lagras i databaser i 
åratal. För att minska missförstånd när man skriver meddelanden 
som kan komma att läsas av individer med varierande bakgrund 



och erfarenhet finns det några saker som är viktiga att tänka på. En 
del av detta går vi in på under avsnitt 15, Uppföranderegler och 
netikett. 

  



4 Historik 

E-post som vi känner det idag har en lång historia. Den tillkom i 
början eller mitten av 1960-talet och då i allmänhet i form av 
meddelanden mellan terminalanslutna användare på ett och 
samma datorsystem. När ARPANET1 uppstod 1969 blev det möjligt 
att skicka meddelanden också till ett datorsystem på större 
avstånd.  
 
Det allra första e-postmeddelandet över ett nätverk skickades 
1971. Det var ingenjören Ray Tomlinson, en av de som deltog i 
utvecklingen av Arpanet, som använde ett program kallat SNDMSG 
som gick på TENEX time sharing-system för Digital:s PDP 10-
datorer. E-post på en fristående dator hade funnits sedan tidigt 
1960-tal, en sorts motsvarighet till en postit-lapp som lämnades till 
en annan användare.  
 
1980-talet blev det decennium då e-post förekom i många former 
och på olika nätverk såsom ARPANET, DECnet, UUCPNET och 
X.400/OSI.  
 
När Internet började ta form fanns det en mängd olika nätverk som 
hade olika infrastrukturlager eller kommunikationsarkitektur; 
X.25, Token Ring, DECnet, IPX, AppleTalk och ovanpå det fanns det 
också sätt att förmedla någon form av e-post, Fidonet, BITNET, 
IBM:s VNET, ALL-IN-1, cc:Mail, VINES Street Talk, MS Mail, Word 
Perfect Office med flera.  
 
I samband med att Internets e-poststandard så småningom 
utvecklades så byggde man bryggor mellan de olika e-
posttjänsterna, och att adressera andra användare var ganska 
komplicerat. Tidiga e-postadresser som användes i UUCP (Unix to 
Unix Copy) var också lite annorlunda, då adressen i sig beskrev 
hela vägen från avsändaren till mottagaren. Anledningen var att 
Unix-system kopplades upp med modem mellan varandra för att 
utbyta filer. Att skicka e-post någon längre väg innebar därför att 
ganska många mellanliggande system var tvungna att prata med 
varandra, och därför blev adresserna också långa: 
 
MyDepartmentServer!MainServer!BigRouter!TheirDepartmentServer!SpecificS

erver!jsmith 

 
I samband med att Internet växte, antalet maskiner ökade, 
systemen blev permanent uppkopplade med varandra och fick 
unika IP-adresser, uppfann man också domännamnssystemet, DNS. 
DNS är det system som har gett oss domännamn för att adressera 
resurser på nätet. I DNS lagras bland annat också information om 

                                                        
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/ARPANET 



e-post. Med en posttyp i DNS som heter MX pekar man ut den 
server som är ansvarig för att ta emot e-post för en domän. 
 
Under 1990-talet talades det mycket om X.400-standarden som 
den standard för e-post som skulle användas, inte minst inom den 
offentliga förvaltningen. Ett annat vanligt system som användes 
inom främst näringslivet var Memo.  
 
X.400-adresser ser annorlunda ut, jämfört med de flesta andra 
adresser. De består av ett antal attribut, där de vanligaste är:  
 

Attribut Betydelse 

C Country (SE för Sverige) 

ADMD Administrative Management Domain 

PRMD Private Management Domain 

O Organization 

OU Organizational Unit (man kan ha upp till 4 olika OU) 

S Surname (efternamn) 

G Given name (förnamn) 

 
Exempel: S=nn; O=inst; PRMD=universitet; ADMD=sunet; C=se blev 

resultatet från en konvertering från ”mailto: nn@inst.universitet.se”. 

 
De tidiga e-postsystemen blev väldigt bra på att hantera många av 
dessa komplicerade adresstrukturer och protokoll. Det fanns också 
särskilda system som dessutom kunde översätta e-post för 
vidareleverans till andra typer av system, så kallade gateways. 
Dessa hade till uppgift att konvertera framför allt adressuppgifter 
och annan metainformation till en form som kunde tolkas av 
mottagaränden.  
 
Statskontoret gav ut en serie e-posthandböcker och en av dessa 
beskrev hur konvertering skulle ske mellan X.400-adressering och 
det man då kallade Internetadressering. Det var viktigt att tillämpa 
tecken och konventioner på ett sådant sätt att det var möjligt att 
entydigt konvertera mellan de båda adresstyperna.  
 
Så småningom kom de flesta system att använda IP-protokollen 
(Internet) och standarden SMTP2, men exempelvis det krav som 
finns i standarden på att den lokala delen av en e-postadress inte 
skall tolkas sammanhänger med att den tidigare användes för 
adressinformation för det andra nätverket. Adressen 
<abc%def%lars@uucpgate.example.org> kunde tolkas som att 
uucpgate.example.org skulle skicka posten vidare med UUCP3 till 

                                                        
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/SMTP 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/UUCP 



användaren lars på maskinen def via maskinen abc (vilket på 
UUCPNET skulle skrivas som abc!def!lars). 
 
Det första e-postmeddelandet mellan regeringschefer skickades 
den 4 februari 1994, då dåvarande statsminister Carl Bildt skrev 
till president Bill Clinton och gratulerade denne till att ha lyft 
handelsembargot mot Vietnam. Händelsen kom att få stort 
symbolvärde för användbarheten av Internet i allmänhet och 
elektronisk post i synnerhet. 
 
Numera är det vi beskriver ovan mer eller mindre kuriosa. Sedan 
det hela började har elektronisk post ökat explosionsartat, både i 
antal meddelanden, antal system och i antal användare. Varje år 
skickas ofattbara cirka 90 000 miljarder e-postmeddelanden 
världen över.4 Enligt Radicatigruppen skickas nära 145 miljarder 
varje dag vilket enligt deras prognos kommer att öka till mer än 
192 miljarder år 2016. Vi pratar alltså om flera miljoner 
meddelanden varje sekund.5 

  

                                                        
4 http://www.sendmail.com/sm/blog/wik/?p=1357 
5 http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2012/04/Email-Statistics-
Report-2012-2016-Executive-Summary.pdf  
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5 Resultat från .SE:s tidigare e-postundersökningar 

Trots SMS, direktmeddelanden, Facebook, Twitter och ett dussin 
andra kommunikationsformer som gör det möjligt att skicka 
meddelanden från en användare till en annan är det inget som har 
lyckats konkurrera ut elektronisk post, eller e-post. Ändå har e-
posten mer eller mindre dödförklarats ett antal gånger, men dessa 
påståenden har gång efter annan kommit på skam och visat sig 
vara både överdrivna eller dåligt underbyggda. Varför överlever e-
posten då? Förmodligen för att den saknar motstycke. Sättet på 
vilket vi använder e-post har bestått i huvudsak oförändrat i mer 
än 40 år. 

5.1 Rykten om e-postens död är betydligt överdrivna 

Efter en debatt om huruvida e-posten var död eller inte lät .SE i 
juni 2008 genomföra en undersökning bland datoranvändare.  
 
Undersökningen gick till så att 300 slumpmässigt utvalda 
datoranvändare intervjuades om sin användning av och syn på e-
post. Ett intressant resultat var att e-postanvändningen inte är 
åldersberoende. Medan exempelvis chattar och webbforum är 
mycket vanligare bland personer yngre än 30 år, är det inom 
samtliga åldersgrupper närmare 60 procent som använder e-post 
minst någon gång per dag. Resultatet visade också, i motsats till 
påståendet om e-postens död, att e-post kommit att bli vårt 
viktigaste kommunikationssätt i arbetet och det tredje viktigaste 
privat.  
 
E-posten är vårt viktigaste kommunikationssätt på jobbet – 
27 procent svarade att den var deras förstahandsval för att 
kommunicera i arbetet, 25 procent svarade fast telefoni/IP-telefoni 
och 22 procent mobiltelefonsamtal. För privat bruk är dock fast 
telefoni/IP-telefoni alltjämt förstahandsval för de flesta 
(43 procent), följt av mobiltelefon (36 procent) och e-post 
(12 procent). 
 
Undersökningsresultaten tydde alltså på att användningen av e-
post snarare skulle öka än minska framöver. Av de tillfrågade 
svarade 47 procent att deras användning av e-post skulle komma 
att öka något eller kraftigt och 50 procent att det skulle komma att 
vara oförändrat. Endast tre procent av användarna i 
undersökningen trodde att deras e-postanvändning skulle minska 
något i framtiden. 

5.1.1 E-posten ses som pålitlig 

En majoritet av de tillfrågade såg också e-posten som ett pålitligt 
kommunikationssätt. Det som oroade var att någon annan än den 
man skickar meddelanden till kunde läsa dem, här svarade 21 
procent att e-posten inte är särskilt pålitlig eller inte pålitlig alls. 
Man oroade sig också för att e-post kan innehålla skadlig kod som 



virus, trojaner med mera. 25 procent av de tillfrågade såg e-post 
som inte särskilt pålitligt eller inte pålitligt alls. Av alla svarande 
hade så många som 40 procent råkat ut för virus via e-post. 

5.1.2 Skräppost är inget problem 

De tillfrågade såg inte skräppost som ett stort problem – 
78 procent svarade att det var ett litet problem. Bara 21 procent 
tyckte att det var ett stort problem. Det kan tolkas som att 
operatörernas eller egna skräppostfilter och e-postprogram har 
blivit bättre på att hantera det så att problemen minimeras för 
slutanvändarna. Men det förändrar inte det faktum att 90 procent 
av all e-post som skickas är skräppost med allt vad det innebär för 
nätverk, servrar, säkerhetslösningar och kostnader. 

5.2 Internetstatistik.se och e-post 

På .SE:s sajt internetsstatistik.se redovisas en annan undersökning 
som styrker resultaten från den ovan redovisade undersökningen. 
Enligt siffror från Nordicoms undersökning Mediebarometern 
2009 använde 70 procent av alla Internetanvändare i åldern 9-79 
år e-post en genomsnittlig dag. Andelen som använde e-post var 
högst bland personer i åldern 25-44 år, där nästan åtta av tio 
(78 procent) använde e-post en vanlig dag. E-posten användes 
också flitigt bland de äldsta, bland Internetanvändare i åldern 65-
79 år var andelen 69 procent.  
 
Bland de allra yngsta var användningen lägre. Bland barn 9-14 år 
var det en tredjedel (34 procent) som använde e-post en 
genomsnittlig dag. Men i nästa åldersgrupp, ungdomar i åldern 15-
24 år, var andelen användare dubbelt så stor. Två tredjedelar (66 
procent) använde e-post till vardags. 
 

 
  



6 Undersökning av kvalitet för elektronisk post 2012 – 

sammanfattning av resultat 

Det finns många fördelar med att använda elektronisk post som 
kommunikationskanal. Som vanligt beror allt på hur man gör det. 
Det är extremt viktigt att bygga sina system korrekt från början. 
Gör man inte det kommer man garanterat få både problem och 
kritik från frustrerade mottagare. Vi har inför den här rapporten 
gjort en enkätundersökning under hösten 2012 bland 
verksamheter som vi betraktar som innehavare av viktiga 
funktioner i samhället för att ta reda på mer om hur de hanterar 
sin e-post, var det kan finnas brister och vilka problem de anser sig 
ha. 

6.1 Om undersökningsgruppen 

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkäter. En 
urvalslista är framtagen av .SE. Utifrån listan har 
marknadsundersökningsföretaget Mistat via telefonkontakt 
inhämtat e-postadresser. Av urvalslistans 888 poster har namn på 
556 e-postansvariga tagits fram, och av dessa accepterade 373 att 
delta i undersökningen.  
 
I rekryteringen har det visat sig att många av de tillfrågade har 
dålig eller mycket dålig kontroll över vem som egentligen är e-
postansvarig. I många fall finns det inte någon uttryckligt ansvarig 
utan det är ofta IT-ansvarig som får axla även denna roll. 
 
Totalt 373 enkäter har skickats ut varav 151 har besvarats och 
bearbetats, vilket ger en svarsfrekvens på 40,5 procent. Enkäterna 
besvarades under perioden mellan 24 augusti och 10 september 
2012. 
 
En gissning är att den relativt sett låga svarsprocenten kan bero på 
just svårigheten att nå någon med ett tydligt utpekat ansvar för e-
posttjänsten. Undersökningsresultatet bör därför tolkas utifrån 
hur de e-postansvariga har svarat och inte för företag, myndigheter 
och organisationer i stort.  

6.2 Osäkerhetsmarginaler i enkätsvaren 

Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det 
alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det 
är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden 
som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler 
beror bland annat på hur väl man lyckats med sitt urval och 
storleken på stickprovet.  
 
Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för 
procenttal räknade på 100 respektive 200 intervjuer. Det ”sanna” 
procenttalet ligger med 95 procent sannolikhet inom intervallet 



+/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Vilken vikt som skall 
läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror på hur viktiga 
ändamålen/besluten som ska fattas är, baserat på resultaten. 
 

– 100 intervjuer 200 intervjuer 

Procenttal nära 10 +/- 6 +/- 4 

Procenttal nära 20 +/- 8 +/- 6 

Procenttal nära 30 +/- 9 +/- 7 

Procenttal nära 40 +/- 10 +/- 7 

Procenttal nära 50 +/- 10 +/- 7 

Procenttal nära 60 +/- 10 +/- 7 

Procenttal nära 70 +/- 9 +/- 7 

Procenttal nära 80 +/- 8 +/- 6 

Procenttal nära 90 +/- 6 +/- 4 

6.3 Enkät – redovisning av resultat 

Följande frågor ställdes i enkäten: 
 
Fråga 1: Rent allmänt, hur tycker du det fungerar med hanteringen 
av e-post i er verksamhet? 
 
Fråga 2: Hur skulle du vilja beskriva säkerheten när det gäller just 
hanteringen av e-post i er verksamhet? 
 
Fråga 3: Finns det någon policy när det gäller att skicka och/eller 
ta emot e-post? 
 
Fråga 4: I vilken utsträckning skulle du vilja säga att den policy 
som finns efterlevs idag? 
 
Fråga 5: Hur ofta händer det att tillgängligheten/kvaliteten i e-
posthanteringen inte fungerar när det gäller... (delfrågor). 
 
Fråga 6: Finns det något tekniskt stöd för filtrering av e-post? 
 
Fråga 7: Hur ser det ut i verksamheten när det gäller 
följande....(delfrågor). 
 
Fråga 8: Vilket e-postsystem använder sig er verksamhet av idag? 
 
Fråga 9: Hur stort problem skulle du vilja säga att skräppost 
(Spam) är idag för er verksamhet? 

 
  



6.3.1 Fungerar e-posten, når man de man vill nå? 

 

 
 
Vi kan se att en övervägande andel inte har några större problem 
med e-posthanteringen. Så många som nio av tio säger att den 
fungerar ganska eller mycket bra. Detta gäller såväl företag som 
myndigheter och kommuner.  

6.3.2 Hur skulle du vilja beskriva säkerheten? 

Om nio av tio tycker att e-posten fungerar bra så är resultatet inte 
fullt lika positivt om vi ser till säkerheten. Vi kan konstatera att sju 
av tio anser att säkerheten gällande hanteringen av e-post i 
verksamheten är god. 

 

6.3.3 Förekomst och efterlevnad av e-postpolicy 

Tre av fyra tillfrågade har en policy för vad som gäller för att skicka 
och/eller ta emot e-post. Här finner vi en högre andel i den 
offentliga sektorn jämfört med den privata. Något som kanske inte 
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är helt oväntat är att de som har en sådan policy anser sig ha 
mindre problem med skräppost än de som saknar policy. 
 

 
Ser vi till hur policyn efterlevs finner vi att privata företag är bättre 
på att följa sin policy än offentlig sektor. Inom offentlig sektor följs 
policyn dessutom sämre i kommuner än bland myndigheter och 
universitet/högskolor. 

6.3.4 Fungerar e-posten? 

Nio av tio uppger att de sällan eller aldrig har problem med att e-
post som skickas inte når mottagaren eller vice versa. För mindre 
än var tionde är detta dock ett problem som ibland inträffar. 
Problemet ter sig något större i kommuner. Tillfrågade som har 
problem med att skicka och ta emot e-post har även i högre grad 
problem med skräppost. 
 
Hur ofta händer det att tillgängligheten/kvaliteten i e-
posthanteringen inte fungerar när det gäller…. 
 

 
 

6.3.5 Förekomsten av tekniskt stöd för filtrering av e-post 

Tekniskt stöd för filtrering av e-post förekommer hos samtliga. Det 
är i allmänhet något mer vanligt förekommande att det finns 
internt stöd (62 procent) än att extern leverantör anlitas 
(49 procent) Vi kan se en viss skillnad mellan privata företag och 
offentlig sektor. 
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 Totalt Privat  Offentlig  

Antal svar 151 33 118 

Ja, internt stöd 
finns 

62 % 76 % 58 % 

Ja, extern 
leverantör 
används 

49 % 42 % 51 % 

6.4 Drifta själv eller köpa av någon annan 

Det finns en tydlig fördel med dagens modell av e-post och det är 
att hela systemet är distribuerat, det vill säga det finns inte något 
centralt postkontor för förmedling av e-post mellan två parter. Om 
man jämför med den fysiska posten där det finns ett fåtal 
postleverantörer finns det på Internet ett närmast oändligt antal 
leverantörer.  
 
Detta fungerar eftersom vi idag har ett öppet Internet, och vem 
som helst kan sätta upp ett eget ”postkontor” för att förmedla 
meddelanden. Dessutom innebär det att vi inte är beroende av att 
en eller ett fåtal operatörer ska fungera för att e-posten ska 
fungera. Den fungerar så länge de två parter som ska utbyta e-post 
med varandra har system som är uppe och fungerar.  
 
Det går oftast också att välja att skicka meddelandet till en annan 
adress i ett annat system om mottagarens primära system skulle 
vara otillgängligt. Detta skiljer sig mot icke-distribuerade system 
som Twitter och Facebook där man litar fullt ut på att tjänsterna är 
tillgängliga för att kommunikationen ska fungera. Avtalen med 
dessa och liknande leverantörer är dessutom av en karaktär som 
sällan är till användarens fördel om systemet skulle vara 
otillgängligt. 
 
Vem som helst kan faktiskt sätta upp sitt eget e-postsystem med en 
egen SMTP-server för mottagning och leverans av e-post, och 
system för slutleverans till den som ska läsa. Vad som däremot 
kanske är lite svårare är att göra det för att kunna kommunicera 
med alla andra e-postsystem, alltså leverera e-post, på ett 
tillförlitligt sätt, där tillförlitligheten ligger i att det görs säkert och 
att meddelandena kommer fram till mottagaren.  
 
Ribban har höjts på senare år för att kunna leverera meddelanden, 
inte minst för att mängden metoder för att bekämpa skräppost har 
ökat, och nivån av paranoia på mottagarsidan också har höjts flera 
nivåer – i synnerhet hos de större operatörerna som i högre grad 
drabbas av skräppost och andra typer av missbruk. Detta innebär 



att det idag är lite svårare att få fram e-post till mottagaren, och 
avsändaren har också högre krav på sig att ha en god e-postkvalitet 
för att kunna leverera e-post till många mottagare. 
 
Den som vill köra ett eget e-postsystem måste löpande hålla 
systemen uppdaterade med programvaror och operativsystem 
utan säkerhetshål, vara försedda med virus- och spamfilter som är 
fräscha och intrimmade, ha fungerande säkerhetskopiering av 
system och innehåll, samt helst också publicera DKIM-nycklar och 
eventuella SPF-poster i DNS. Givetvis alltihop gärna signerat med 
DNSSEC och anpassat för IPv6, samt i vissa fall även med tillgång 
till en sekundär server ifall den primära går ner. Att kunna göra allt 
detta kräver investeringar och det kostar därmed också pengar för 
den som tar sin e-post på allvar och anlitar en separat e-
postleverantör. 
 
Eftersom det under åren blivit något dyrare och svårare att 
hantera sin e-post själv med bibehållen kvalitet under lång tid är 
det många som tar den enklaste vägen och helt enkelt låter en 
tredje part ta hand om e-posten. Exemplen är många, hela företag, 
myndigheter och universitet i Sverige lägger idag ut sin e-post (och 
många andra tjänster också) på andra som många gånger är bättre 
på att driva tjänsten effektivt. Man får dock inte glömma bort att 
ställa samma krav på tjänsten även om man upphandlar den av 
någon annan som man skulle ställa vid egen drift. Kraven blir till 
och med något högre än vid egen drift eftersom man också bör 
tänka på hur den andra parten hanterar sin säkerhet och 
redundans, utan att man egentligen har någon insyn i detta.  
 
Alla krav som ställs på tjänsten ska återspeglas i någon form av 
formell överenskommelse, som ett avtal. Eftersom man genom att 
lägga ut driften på en annan part inte längre har någon möjlighet 
att själv åtgärda problem med tjänsten så ska man se till att avtalet 
reglerar att problem ska åtgärdas inom en viss tid. Vidare bör det 
också vara möjligt att flytta sin e-posttjänst till en annan 
leverantör, och då få med sig all information (till exempel alla 
meddelanden och konton) till den nya leverantören. Det är inte 
heller orimligt att ställa krav på avtalet på möjligheten att kunna 
kräva att det görs granskningar av leverantörens system. 
 
Att använda en specialiserad operatör för att sköta e-posten har 
naturligtvis sina fördelar. På längre sikt ser vi dock att trenden 
med att använda en större e-postleverantör kan göra det svårare 
för andra att sköta driften av sin egen e-post. Anledningen är 
främst att det resulterar i en ökad centralisering av e-postsystem, 
och kanske i slutändan en form av oligopol där det för 
utomstående blir svårt att komma in i ”klubben” – eller att helt 
enkelt få leverera e-post. Oligopolet kan komma att ha en högre 



tillit mellan de parter som ingår än för de utomstående som gör det 
själv. 
 
Att bygga helt öppna och distribuerade system är svårt idag, 
eftersom dessa system när de uppnår en kritisk massa ofta utsätts 
för olika typer av missbruk (abuse). Det kräver i sin tur nya 
metoder för tillit och säkerhet. För SMTP har vi idag svartlistor, 
DKIM och SPF, men det krävs kanske mer än så om e-posten som 
sådan ska finnas kvar på längre sikt. Från arbetet med DKIM inom 
IETF kom man fram till att en typ av ryktessystem (”reputation”) 
behövdes, och nyligen bildades också arbetsgruppen Repute WG.6  
 
En större mängd oberoende operatörer har redan arbetat under 
lång tid med att sälja den här typen av ”rykten” om domäner och 
IP-adresser, med information om huruvida dessa är ”goda” eller 
”onda” aktörer med någon form av definition av vad som är gott 
och ont. 

  

                                                        
6 http://tools.ietf.org/wg/repute/charters 



7 E-postkvalitet – vad är optimalt? 

7.1 Mätverktyget Mailcheck 

Mailcheck är ett verktyg som .SE låtit utveckla och som syftar till 
att hjälpa administratörer av e-postservrar och system att 
kontrollera om deras server följer relevanta standarder och att det 
inte smugit sig in fel i inställningarna. 
 
Testet aktiveras via ett webbgränssnitt https://mailcheck.iis.se/ 
genom att ange en e-postadress på servern man vill testa. Baserat 
på detta genomförs sedan en serie tester som undersöker olika 
aspekter av hur servern är inställd och vilka standarder den följer. 
 
Svaren levereras i form av ett testprotokoll där olika tester 
markeras som godkända, godkända med varning eller underkända. 
För funktioner som inte ännu är obligatoriska för att följa standard 
men som tillför extra funktionalitet, säkerhet eller något annat 
mervärde delas även guldstjärnor ut. 

7.2 Mätresultat från Mailcheck 

För den här rapporten har vi låtit Mailcheck gå igenom de 913 
domäner som ingår undersökningsgruppen för den årliga 
undersökningen av Hälsoläget i .se7.  
 
Verktyget gör 12 deltester som omfattar: 
 
UserScanning - Kontrollerar om det går att göra vrfy på e-
postadresser  
MXRecordDuplicate - Om MX records pekar på samma IP-adress 
eller om samma host pekas ut av flera MX (e-postservrar).  
StartTLS - Om det finns på plats och hur det står till med certifikat. 
MXRecordPublic – Publika IP-adresser till MX-servrar. 
HostnameGreeting – kontrollerar om man svarar med ett 
hostnamn (eventuellt sitt eget (MX och/eller PTR).  
MXRecordCNAME - Att man inte pekar MX på ett cname.  
Blacklist - Om man är blockerad hos någon av ett antal RBL-
operatörer. 
MXRecordPTR - Om det finns en bakåtpekare (reverse) för de MX 
som används.  
Connection - Att det går att komma fram på port 25 på alla MX 
MXRecord – En post i DNS som pekar ut vilken server som är 
ansvarig för att ta emot e-post. 
LowPort - Om låga portnummer blockeras. 
SPF - Om det finns SPF i DNS för domänen. 

 
  

                                                        
7 https://www.iis.se/vad-vi-gor/halsolaget/nabarhet/ 

https://mailcheck.iis.se/


Generellt får de flesta undersökta verksamheterna bra resultat på 
det mesta. Snittet ligger på strax under 11 poäng för den kategori 
som är sämst och strax under 12 för de som är bäst. Resultaten 
redovisas per kategori i en fallande skala nedan:  
 
Landsting   11,84 
ISP    11,70 
Universitet/Högskola 11,39 
Bank/Försäkring  11,33 
Media    11,11 
Statliga myndigheter  11,00 
Registrarer   10,84 
Statliga företag  10,84 
Kommuner   10,80 
 

7.2.1 Användning av SPF 

Tittar vi på förekomsten av SPF så är den blygsam bland de 
undersökta verksamheterna. 
 
SPF    Procent 
 
Landsting   42 
Registrarer (.SE:s ÅF) 41 
Universitet/Högskola 36 
ISP    30 
Kommuner   25 
Bank/Försäkring  23 
Statliga myndigheter  23 
Statliga företag  22 
Media    20 
 
2009 genomfördes också en undersökning av spridningen av SPF 
bland svenska börsnoterade bolag, där man konstaterade att den 
inte var särskilt omfattande.8 

7.2.2 Användning av TLS 

För att säkert utbyta information mellan e-postservrar bör 
kommunikationen skyddas under transport. TLS (akronym för 
engelskans Transport Layer Security, ungefär 
transportlagersäkerhet på svenska) är en öppen standard för 
säkert utbyte av krypterad information mellan datorsystem. TLS 
används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. 
Tanken med att skydda den information som utväxlas mellan dessa 
enheter är att ingen annan på nätverket, till exempel Internet, ska 

                                                        
8 http://www.hps.se/10.0.2.0/61/HPS-SPF-April-2009.pdf Undersökningen tittade på utbredningen av SPF. 

Undersökningen har gjorts dels i bredd på cirka 12 000 domäner, dels på alla registrerade bolag på Stockholmsbörsen 
OMX. Resultaten visade att SPF inte användes i någon större utsträckning. Endast 3 av 10 bolag på Large Cap-listan 
använde SPF. Användningen var sedan fallande med cirka 2 av 10 för Mid Cap och Small Cap samt 1 av 10 för det stora 
urvalet av domäner. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Akronym
http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_standard
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptografi
http://www.hps.se/10.0.2.0/61/HPS-SPF-April-2009.pdf


kunna avlyssna eller förvanska informationen. TLS är en 
vidareutveckling av version 3 av SSL-protokollet, och står under 
IETF:s kontroll. TLS erbjuder förutom konfidentialitet (kryptering) 
även riktighet (dataintegritet), och beroende på hur det används 
dessutom äkthetsskydd (källskydd). TLS/SSL kan bland annat 
användas vid överföring av elektronisk post (SMTP). I tabellen 
nedan redovisas procentandelen i de undersökta kategorierna som 
har STARTTLS. 

 
STARTTLS   Procent 
 
Bank/Försäkring  76 
Statliga företag  75 
Media    69 
Landsting   63 
Statliga myndigheter  62 
Kommuner   62 
ISP    51 
Universitet/Högskola 50 
 
Vår kommentar till förekomsten av STARTTLS är att det nog är 
väldigt få som aktiverar detta själva. Antingen finns det default 
med ett självsignerat certifikat i deras MTA eller så använder de en 
leverantör för e-postfiltrering (skräpposttvätt) som tillhandahåller 
detta. För det senare fallet är det svårt att säga vad som faktiskt 
händer mellan tvättoperatör och mottagare. Slutsatsen vi drar är 
att det återigen visar hur viktigt det är att standarder är 
bakåtkompatibla och att mjukvaror kommer med 
standardinställningar som gör att nya funktioner körs igång 
automatiskt. 
 
Som ett speciellt område tittar vi också på om folk säger "ok", "nix" 
eller "prova får du se" om man ber dem att verifiera om det går att 
leverera e-post till en viss adress. Förr användes detta mest av 
spammare för att verifiera e-postlistor men enligt uppgift så har 
det i princip upphört. Ett antagande vi gör är att det finns så 
mycket resurser i botnät och annat att det inte längre anses vara 
värt besväret att optimera utan man bara öser på. I tabellen nedan 
redovisar vi hur många som inte svarar seriöst på frågan och säger 
"prova får du se": 
 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/SSL
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force


Verifiering av e-postfunktion 
    Procent 
 
ISP    70 
Landsting   68 
Bank/Försäkring  68 
Statliga företag  65 
Statliga myndigheter  62 
Universitet/Högskola 56 
Media    54 
Registrarer (.SE:s ÅF) 49 
Kommuner   35 
 

7.3 Placering av e-postservrar 

Som vi konstaterade i årets undersökning av Hälsoläget i .se9 
förefaller det som om statligt ägda företag haft ett år med 
outsourcing av hantering av e-post eftersom en mycket mindre 
andel av e-postservrarna för den kategorin är placerade i Sverige i 
år än förra året. Förra året var 35 procent av de statliga företagens 
e-postservrar placerade i Sverige medan resultatet från årets 
mätning hamnar på 16 procent. 

Den huvudsakliga anledningen till placeringen av e-postservrar 
utanför landets gränser är med största sannolikhet fortfarande 
densamma som tidigare, det vill säga att verksamheter anlitar 
någon tredjepartsleverantör för att antingen hantera e-
posthanteringen i sin helhet, eller hantera filtrering av virus och 
skräppost (spam) för deras räkning.  

Som det ser ut finns det några dominerande leverantörer för 
spamtvätt eller extern e-posthantering, vissa svenska företag med 
servrar placerade i Sverige, men också flera multinationella 
leverantörer med servrar placerade i utlandet. Detta ställer 
givetvis särskilda krav på skydd av information under transport 
mellan server och klient. 

En annan sak som blir mer uppenbar när vi tittar på spridningen 
av domäner bland dessa leverantörer är att många verksamheter 
inom en och samma sektor använder samma leverantör.  

Exempelvis använder 61 av 290 kommuner och 35 av 294 
myndigheter samma leverantör. Om trenden fortsätter kan det 
komma att innebära att en hel sektor får problem om det skulle 
vara så att leverantören av e-posttjänst eller filtrering av skräppost 
drabbas av problem. Vilka konsekvenser det kan få och om det 
krävs särskilda riktlinjer är något som förtjänar ytterligare analys 
på en övergripande nivå. 

                                                        
9 https://www.iis.se/docs/Rapport-halsolaget2012.pdf 



8 E-post med god kvalitet – hur gör man? 

Ursprungligen var e-post något man använde sig av för att skicka 
långa eller korta meddelanden mellan två parter, alltså en 
förhållandevis trivial tjänst. Numera används e-post som plattform 
för olika typer tjänster och applikationer, med krav på leverans 
mer eller mindre i realtid, till exempel för att effektuera en begäran 
om nytt lösenord om användaren skulle ha glömt det gamla.  
 
Processen kan se väldigt enkel ut, men bakom hanteringen ligger i 
själva verket ett omfattande system av datorer och 
kommunikationsnät. 

8.1 Infrastruktur för e-post 

När ett e-postmeddelande skickas passerar och mellanlagras det 
på ett eller flera elektroniska postkontor, innan det når 
mottagaren. Det innebär att e-postmeddelandet kommer fram med 
en viss fördröjning. Tiden för fördröjning varierar beroende på hur 
länge meddelande lagras i de olika postkontoren och antalet 
postkontor som måste passeras på vägen. 
 
Dessa postkontor består av program och lagringsutrymmen på 
nätet, eller av servrar som har som sin enda uppgift att 
vidarebefordra e-post.  

8.2 E-post som plattform 

Elektronisk post har utvecklats till att hantera en mängd olika 
applikationer, men fortfarande genom den enkla tjänsten att skicka 
meddelanden mellan användare eller system. Idag används e-post 
för att skicka ut lösenord till nya användare i olika system och 
tjänster, för att marknadsföra tjänster till befintliga användare, 
som en del i ett ärendehanteringssystem, som notifieringssystem 
för att meddela att en uppgift eller tjänst är klar, för att ta emot 
telefonsvararmeddelanden, för att påminna sig själv om saker, 
grupparbeten genom e-postlistor och för att distribuera 
information genom att bifoga filer som kan innehålla både ljud, 
bild, video eller olika typer av textformat. Listan på 
användningsområden blir lång. 
 
Så även om e-post ser ut att vara en egen applikation så är det idag 
mer en plattform för att hantera en större mängd applikationer – 
precis som en webbläsare. Med andra ord så är e-post inte bara en 
applikation utan snarare många olika, beroende på vad man 
använder det till. Dessutom har varje användare idag också flera 
olika e-postkonton beroende på vilka applikationer eller uppgifter 
man använder dem till, oftast en arbetsrelaterad e-postadress för 
ärenden inom yrket, och säkert en eller flera privata beroende på 
användningen privat. 

  



9 Standardisering 

Väl fungerande standarder ger både säkrare, billigare och bättre 
produkter och tjänster, och har stor betydelse för utvecklingen av 
tjänster på Internet i en alltmer globaliserad värld. 

9.1 Standardiseringsarbete 

Det mesta av standardiseringen av e-post sker inom olika 
arbetsgrupper i IETF, Internet Engineering Task Force. IRTF, 
Internet Research Task Force har också en del långsiktiga 
aktiviteter inom gruppen Anti-Spam Research Group (ASRG). 
Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) utför en hel del 
praktisk tillämpning, utbildning och kunskapsspridning. 

9.2 Viktiga standardprotokoll 

Idag skickas vanligtvis inte e-post genom särskilt många system. 
Normalt har man sin klient-dator med ett e-postläsarprogram 
(MUA, Mail User Agent), som hämtar e-post från en typ av e-
postdatabas (Exchange eller någonting annat) via protokoll som 
POP-3, IMAP, eller andra, mer leverantörsspecifika protokoll. Vill 
man skicka ett e-postmeddelande från sin MUA kopplar man upp 
sig via SMTP (eller något leverantörsspecifikt protokoll) till sin 
lokala värd för e-postleverans (MTA, Mail Transfer Agent). 

 

 
 

Ett normalt flöde för vanligt användande av e-post ses i bilden 
ovan. 
 

1. Ett e-postmeddelande hämtas från e-posttjänsten. 
2. Användaren svarar genom att leverera ett e-postmeddelande till 

sin lokala MTA. 
3. Den lokala MTA:n skickar meddelandet vidare till tjänsten som är 

utpekad i domännamnssystemet (DNS). 
4. Mottagande MTA levererar meddelandet till den mottagande 

användarens databas. 
5. Mottagaren kan hämta meddelandet från databasen. 
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Formatet på meddelandena ska MTA:er emellan (punkt 3) skickas 
som standardiserad e-post, RFC 2822, baserat på protokollet SMTP 
som definieras i RFC 2821. Hur meddelandet hämtas från 
databasen från MUA beror på vilket protokoll som används, men 
om man använder något av POP-3 (RFC 1939) och IMAP 
(RFC 3501) ska det standardformat som definieras i RFC 2822 
följas. Gemensamt för dessa protokoll och tillhörande RFC:er är att 
standarderna genom åren har genomgått kontinuerliga 
förbättringar och utökningar för att hantera flera typer av nya 
applikationer och liknande. 
 
RFC 2822 beskriver som sagt formatet på dessa meddelanden. 
Enkelt beskrivet finns det två delar av ett e-postmeddelande. Ett 
kuvert (eller brevhuvud, en så kallad header) som beskriver allt 
som har med överföring och leverans av meddelandet att göra, och 
så själva innehållet i meddelandet (body). Kuvertet innehåller 
sådant som till exempel vem meddelandet ska skickas till, 
ärenderaden som du ser i din e-postläsare, men även 
datumstämplar och IP-adresser till de MTA:er som förmedlat 
meddelandet. Varje system i leveranskedjan lägger till sin egen 
information om hur meddelandet vidarebefordrats. Kuvertet 
beskriver i viss mån också innehållet i meddelandet, om det består 
av flera delar eller vilken teckenuppsättning som meddelandet har. 
 
MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions, är ett senare tillägg 
till standarden för e-post som gör det möjligt att exempelvis skicka 
med bilagor eller skicka innehållet som HTML och använda andra 
teckenuppsättningar än det ursprungliga us-ascii. Det MIME gör är 
att mer i detalj beskriva hur innehållet är disponerat. En MTA 
berörs inte alls av hur innehållsdelen av e-post förändras, däremot 
bör alla MUA:er idag kunna hantera MIME korrekt för att vi ska 
kunna utbyta e-post med varandra. 
 
IMAP och POP-3 är protokoll som används av MUA:er för läsning 
av e-post, även om det också finns leverantörsspecifika protokoll 
för detta. POP-3 var det som först standardiserades, och med detta 
protokoll hämtar man hem sin e-post till klienten för läsning och 
det raderas också normalt från servern efter hämtning. IMAP är ett 
mycket modernare protokoll för läsning med stöd för att ha en 
mängd olika mappar med meddelanden liggande på servern (även 
mappar som är gemensamma för flera användare). IMAP kan 
dessutom hantera markering, eller flaggning, av e-post på olika 
sätt, som till exempel om ett meddelande är läst eller oläst, 
stjärnmarkeringar för viktigt och vad nu klienten väljer att 
implementera. De senaste versionerna av IMAP hanterar 
fritextsökning av e-post på servernivå, hämtning av delar av 
meddelanden (för att underlätta för mer lättviktiga klienter som 
exempelvis mobiltelefoner), samt ”push” för att göra klienten 
uppmärksam på att det finns nya meddelanden. Både IMAP och 



POP-3 har dessutom numera stöd för krypterad autentisering 
(inloggning) av klienterna. 
 
I bilaga 1 visar vi ett exempel på innehållet i en e-postheader. 

  



10 Hantering av innehåll i meddelanden 

Innehåll i meddelanden, det som kallas body hanteras också enligt 
standard för bland annat teckenkodning och innehållstyp. 

10.1 Teckenkodning i e-postmeddelanden 

I Internets barndom användes teckenkodningen ISO/IEC 646:1991 
för i princip all kommunikation via de protokoll som fanns då, 
vilket hade en del underliga effekter på exempelvis svenska tecken. 
 
F|r den som var med p} den tiden k{nns den typen av kodning igen 
p} att de svenska tecknen }{| ser ut som kr}kf|tter, eller m}svingar, 
i de fall man inte kan visa exempelvis bostäverna å, ä och ö korrekt. 
 
Sådan teckenkodning kräver bara 7 bitar för att hantera svenska 
tecken och kallas därför också 7-bitars ASCII eller us-ascii (utan 
svenska tecken). Den dras också med många andra begränsningar 
vad gäller teckenuppsättning. Det är till och med så att standarden 
inte ens hanterar det engelska språket korrekt i alla delar. 

10.2 Inställningar i e-post-klient eller webbmail 

Många protokoll bär fortfarande arvet av att hantera enbart 7-
bitars ASCII. Protokollen har under de tidiga år som Internet 
spridits internationellt byggts ut till att hantera 8-bitarstecken 
såsom ISO-8859-1 (även kallad Latin-1) och i ännu lite modernare 
tid även Unicode (upp till 32-bitars tecken). Unicode mappas ofta 
till olika kodningar (till exempel Unicode Transformation Format, 
UTF) och detta kan man se i dess 8-bitarsmotsvarighet som UTF-8. 
UTF-8 är det vanligaste om man använder latinsk skrift (som 
exempelvis svenska).  
 
Idag bör inga protokoll och programvaror utvecklas som inte 
hanterar Unicode i någon form. Till och med DNS har fått stöd för 
Unicode i formen IDN (Internationalized Domain Name). I DNS 
kodas Unicode ner till ACE (ASCII compatible encoding) med en 
teknik som kallas Punycode. 
 
Även om teckenkodningen genom Unicode har stöd för all världens 
språk (nåja, det finns fortfarande undantag) krävs det att din dator 
faktiskt också kan visa texten med en font som har stöd för det 
språk som du vill se. Idag finns det oftast automatiskt stöd för de 
vanligaste språken, men för de mindre vanliga språken saknas 
kanske en font. Så om du får ett meddelande skrivet på javanesiska 
är det inte säkert att du får se tecknen korrekt trots att avsändaren 
gjort allt rätt.10 
 
Det händer fortfarande relativt ofta att mottagna meddelanden ser 
helt fel ut när de innehåller svenska tecken. Bokstäverna åäö kan 

                                                        
10 http://www.omniglot.com/writing/javanese.htm 



exempelvis se ut som Ã¥Ã¤Ã¶. Vad som då har hänt är att den som 
skrivit meddelandet har använt en viss sorts teckenkodning men 
märkt upp det med en helt annan (i exemplet är meddelandet UTF-
8, medan det är märkt som ISO-8859-1).  
 
Ofta är det flera programvaror inblandade som inte är överens om 
hur texten ska representeras. Det kan vara så att en webbläsare 
som används för att skriva meddelandet använder ett format, 
medan programmet som skickar e-post har en annan syn på saken. 
 
För att ytterligare spä på komplexiteten använder man oftast ännu 
en kodning för att hantera det här 7-bitarsarvet och ”koda ner” sin 
UTF-8 till 7 bitar genom att använda quoted-printable eller base64. 
Två exempel för strängen åäö: 
 
quoted-printable: =C3=A5=C3=A4=C3=B6= 
base64: w6XDpMO2 
 
Vilka teckenuppsättningar och kodningstekniker som används 
anges i e-postkuvertet eller i de bifogade MIME-bilagorna, men 
generellt används base64 oftast till att koda olika typer av 
binärdata även om det ibland även också används till text. 

10.3 IDN i e-post 

Internationaliserade domännamn, eller IDN, är domännamn med 
tecken från skript som ligger utanför domännamnssystemets 
teckenuppsättning, vilken i grunden endast omfattar tecknen a-z, 
0-9 och bindestreck.  
 
Det går ännu inte att skriva direkt med dessa skrivtecken i till- 
eller frånfältet i e-postmeddelanden. Däremot kan man använda 
den ACE-kodade representationen av ett IDN-namn (till exempel 
xn--smrgs-pra0j.se för smörgås.se) i vanliga e-postapplikationer 
till höger om snabel-a (@) i e-postadressen. Att skriva med 
internationella tecken direkt i adresser är en funktionalitet som 
allstå inte finns införd ännu, men arbete pågår inom arbetsgruppen 
Email Address Internationalization (EAI) inom IETF för att få detta 
att fungera felfritt, både för leverans mellan MTA:er, men också 
från MUA till e-postservrar med protokollen SMTP, IMAP och POP-
3.11 

Den del av en e-postadress som står till vänster om snabel-a kallas 
den lokala delen och är föremål för andra regler än den del som 
står till höger, som är domännamnsdelen av adressen. Ett protokoll 
utvecklas för närvarande som tillåter internationalisering av alla 
delar av en e-postadress och för alla typer av e-postheadrar. Det 
kommer att utöka den funktionalitet som IDN erbjuder men själva 

                                                        
11 http://datatracker.ietf.org/wg/eai/charter/ 
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IDN-standarden kan inte ensamt användas för detta ändamål. 
Innan det nya protokollet har färdigställts kommer de tecken som 
är tillåtna i den lokala delen av en e-postadress att vara 
begränsade till de som ingår i repertoaren för något som kallas 
pre-IDN. Under övergångstiden kommer man att diskutera IDN-
medveten e-postprogramvara så länge som det står alldeles klart 
att detta enbart är en aspekt av fullt internationaliserad e-post. 
Termen IDN e-post står inte som något entydigt begrepp för 
någonting. I RFC 4952 beskrivs mer detaljer kring hur det 
hanteras. 

ICANN tillhandahåller en testmiljö där man kan prova e-post med 
IDN: http://idn.icann.org/E-mail_test 

  



11 E-post i mobilen 

De flesta telefoner erbjuder idag både åtkomst till Internet och 
möjlighet att läsa e-post. Det har gjort telefonen till en oumbärlig 
kamrat för alla som arbetar med e-post som ett av sina verktyg. 
Gemensamt för alla telefoner är att de oftast har betydligt mindre 
skärm än en dator, och det ställer andra krav både på den som 
läser och skriver e-post. 

11.1 Inmatning av text 

Att skriva en längre text på en mobiltelefon kräver en hel del 
tålamod då tangentbordet oftast är väldigt begränsat och det 
därmed lätt blir fel. Eftersom det så lätt blir fel i inmatning av text 
finns det också ofta funktioner för att automatiskt rätta till dessa 
fel, vilket ju är praktiskt, men det har också gett upphov till en helt 
ny form av humor eftersom dessa funktioner inte alltid gör rätt.12 
 
På 1990-talet lärde vi oss hantera rättstavningsfunktionen T9 på 
mobiltelefonerna tack vare SMS, och tekniken har vidareutvecklats 
sedan dess. Idag har vi dels prediktiv inmatning som så snabbt som 
möjligt försöker hjälpa användaren att komplettera det ord som 
matas in, och med virtuella tangentbord hanteras även 
felskrivningar så att gissningarna ska försöka ligga så nära det som 
användaren egentligen menar. Detta bygger naturligtvis på enorma 
ordlistor och statistik över hur ofta dessa ord används. Bra 
rättningsfunktioner lär sig också av användaren vilka ord som 
oftast används men också nya och (för funktionen) tidigare okända 
ord. 

11.2 Läsning av text 

Skärmen på en mobiltelefon varierar i storlek, och den text som får 
plats på bredden och höjden skiljer sig då också åt. Att skicka e-
post i till exempel HTML med fast bredd för innehållet kan göra att 
mottagaren inte alls kan tillgodogöra sig innehållet. Lämpligast när 
man skickar sådant innehåll är att också bifoga en textversion av 
meddelandet (som inte bara innehåller ”klicka här om du inte kan 
läsa innehållet”). Det är god sed för att respektera mottagarens 
önskan att faktiskt kunna tillgodogöra sig innehållet. 

11.3 Pusha e-post 

Vissa e-posttjänster säger sig ha push e-post. Det är ett sätt att 
försöka beskriva att användaren uppmärksammas på att denne har 
ny e-post i sin inkorg så fort det har anlänt där, precis som SMS i en 
mobiltelefon. I protokollet IMAP stöds detta av tillägget IDLE, och 
där berättar klienten för servern att klienten är redo att ta emot 
notifieringar i realtid. 
 

                                                        
12 http://www.damnyouautocorrect.com/ 



Vissa typer av push e-post är dock endast gjorda så att klienten 
frågar (pollar) servern med kortare intervaller än vanligt, så att 
användaren upplever det som om att meddelandet kommer i 
realtid. 
 
De största e-postoperatörerna har dock sina egna metoder för att 
leverera push e-post, Google har Google Sync för Android, och 
RIM:s telefon BlackBerry var tidigt ute med att leverera omedelbar 
e-post till telefonerna med sina egna e-posttjänster. 
 
Ofta leder allt detta prat om olika metoder att snabbt leverera e-
post till mottagaren till att användaren tror att e-post är en 
realtidstjänst. Tyvärr är det inte så, och av flera olika anledningar 
levereras inte e-post omgående genom hela kedjan från avsändare 
till mottagare, även om det kan verka så ibland. 

  



12 Innehållsaspekter 

Medan vi har kommit tillrätta med de problem som olika 
teckenkodning skapade för innehåll i e-postmeddelanden så har 
tillkomsten av sådana fenomen som oönskad skräppost (spam) och 
skadlig kod gjort användningen av e-post mer problematisk sedan 
1990-talet. 

12.1 Adresseringsprinciper 

Från början användes som vi tidigare nämnt adresseringsprinciper 
som var unika för vilken typ av system som användes och som mer 
eller mindre beskrev vägen från avsändare till mottagare. 
 
En mycket vanlig konvention för adressering av e-post med SMTP 
etablerade sig under 1990-talet. Det var adresser med formen 
förnamn.efternamn@[subdomän.]huvuddomän.se. Den 
konventionen är fortfarande vanlig, även om den på senare tid 
kommit att bli alltmer omdiskuterad. Personliga adresser 
kompletteras även med funktionsadresser som 
registrator@myndigheten.se eller info@domän.se. 
 
Vissa funktionsadresser betraktas enligt relevanta standarder som 
obligatoriska, och det har reglerats för att det ska vara möjligt att 
få kontakt med den som ansvarar för ett e-postsystem vid 
eventuella tekniska eller andra problem. En sådan adress är 
postmaster@domän.se. 

12.2 Fel adress 

Ett meddelande kan skickas till och läsas av fel adressat. Det kan 
hända genom att man råkar välja fel mottagare från adressboken, 
eller att teknisk utrustning inte fungerar korrekt. Det finns ingen 
möjlighet att ångra att ett meddelande skickats iväg, lika lite som 
det går att fiska upp ett fysiskt brev efter att det hamnat i 
brevlådan eller postsorteringen. 

  



13 Skräppost (Spam) 

Skräppost är oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller 
utskick av skadlig kod via främst e-post. På engelska förekommer 
synonymerna UCE (unsolicited commercial e-mail, "oönskad 
kommersiell e-post") och UBE (unsolicited bulk e-mail, "oönskade 
massutskick av e-post"). 

Termen spam anses härstamma från Monty Pythons sketch med samma 

namn. I sketchen försöker två kunder beställa frukost utan spam (som 

är pressat konserverat kött) på en restaurang. Det visar sig vara svårt då 

spam är huvudingrediensen i nästan alla rätter på menyn. Analogin 

med skräppost bygger på det oönskade överflödet. 

Ordet spam har gett upphov till ett antal varianter på engelska, som 

"ham" som benämning på legitim post och "spim" som benämning på 

oönskade massutskick av direktmeddelanden (kombination av spam 

och instant messaging). Vi har även sett konstruktioner av typen "Silly 

Pointless Annoying Messages". 

På svenska kan ”skicka skräppost” också kallas att "spamma" och 

"skräppostare" kallas ofta för "spammare". 

Svenska datatermgruppen rekommenderar benämningen skräppost, 

men accepterar även spam som låneord. Vi använder i detta dokument 

ordet skräppost. 

13.1 Filtrering av skräppost 

Det finns flera olika ställen i distributionskedjan där skräppost kan 
filtreras bort. Fler och fler MUA:er får stöd för att göra någon form 
av bedömning av huruvida ett meddelande ska klassificeras som 
skräppost eller inte. De flesta sådana stöd bygger på någon form 
Bayesisk inlärning, det vill säga att funktionen lär sig att 
klassificera meddelanden genom viss inmatning av användaren, 
eller att systemet är självlärande. När funktionen lärt sig att ett 
meddelande sannolikt är skräppost kommer andra liknande 
meddelanden att automatiskt också klassificeras som skräppost.13 
 
Den mesta skräppostfiltreringen sker dock av andra parter än 
användaren själv. Oftast är det den som sköter e-postservern som 
också sköter filtreringen av skräppost i alla dess former. En del e-
postsystem filtrerar även utgående e-post – och många operatörer 
blockerar port 25 för utgående e-post (för normal leverans med 
SMTP) för att helt förhindra bland annat omfattande utskick av 
skräppost och spridning av skadlig kod.  
 
Utgående filtrering förhindrar att infekterade datorer på ”insidan” 
av nätet skickar ut den här typen av e-post, då detta kan skada 

                                                        
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bayesiska_skr%C3%A4ppostfilter 



MTA:ns eller operatörens rykte på det publika Internet (mer om 
detta nedan). För att vidare förhindra att skräppost skickas 
används även autentisering på SMTP-nivå, vilket innebär att 
användaren måste ha ett konto på MTA:n för att kunna skicka e-
post. 
 
Om skräppostfiltret administreras av en e-postoperatör går det att 
använda programvara direkt i MTA:n, eller som en så kallad proxy 
(mellanhand) framför MTA:n. Det innebär att meddelandet först 
hanteras av skräppostfiltret för att därefter vidarebefordras till 
MTA:n. Det är det tillvägagångssätt som oftast används om man 
köper en särskild utrustning anpassad för ändamålet (appliance), 
eller om man har utkontrakterat, eller outsourcat, sin 
skräppostfiltrering till en tredje part. 
 
Ett skräppostfilter som tar emot meddelanden tar vanligtvis emot 
samtliga inkommande meddelanden och försöker snabbt och 
effektivt avgöra om meddelanden kan misstänkas vara skräppost 
(spam) eller giltiga meddelanden (ham). Oftast används någon typ 
av intern poängsättning för att räkna ut sannolikheten för att ett 
meddelande är skräppost. Olika detektionstekniker kan ge olika 
utslag i poängskalan, till exempel kan användning av olika ord i 
ärenderaden och meddelandet ge poäng, medan ett Bayesiskt filter 
som ger utslag för ham ger minuspoäng. Den sammanlagda 
poängen bestämmer sedan hur filtret ska markera meddelandet. 
Header för ett legitimt meddelande kan innehålla: 
 
X-Halon-ID: 256ef3de-2a4d-11e2-b6ed-000c293fdb6d 
X-Halon-RPD: ok 
X-Halon-SA-Score: -4.10 
X-Halon-SA: ham 
 
Header när det är mer tveksamt vad det är för typ: 
 
X-Halon-ID: 80b70748-2a50-11e2-b6ed-000c293fdb6d 
X-Halon-RPD: bulk 
X-Halon-SA-Score: -0.50 
X-Halon-SA: ham 
X-Halon-Combined: maybe 
 
Header om det definitivt klassats som skräppost: 
 
X-Halon-ID: cca69d30-28f3-11e2-8461-000c2998bdd0 
X-Halon-RPD: ok 
X-Halon-SA-Score: 7.70 
X-Halon-SA: spam 
 
Hur skräppostfiltret hanterar meddelandet är upp till operatören, 
men oftast gallras de meddelanden som ger allra högst poäng (är 



högst sannolikt skräppost) bort redan i första ledet. Andra, mindre 
sannolika men fortfarande misstänkta skräppostmeddelanden, kan 
skickas vidare till mottagaren men med extra information i 
kuvertet om klassificeringen. MUA:n eller MTA:n kan också ställas 
in för att hantera denna information i kuvertet för automatisk 
filtrering till olika mappar hos användaren, till exempel kan det 
finnas en mapp som heter ”skräppost” där sådana tveksamma 
meddelanden hamnar. En bra regel är att låta ett antivirusprogram 
skanna bifogade filer och direkt kasta bort filer som innehåller 
skadlig kod. En god tumregel är att inte öppna bifogade filer vars 
källa man inte känner till. 

 
Filtret eller MTA:n kan också ha en funktion för att sätta bifogade 
filer eller hela meddelanden i karantän, vilket betyder att 
användaren endast erhåller en referens och ämne till meddelandet 
i karantän. Därefter får användaren själv avgöra hur denne ska 
hantera meddelandet. Oftast rensas karantänen med automatik 
efter en viss tid. 

 

 
 

1. E-postmeddelandet levereras till mottagande server. 
2. Filtret avgör hur meddelandet ska klassificeras, om det ska: 

a. Kastas. 
b. Sättas i karantän. 
c. Vidarebefordras till användaren. 

3. Meddelandet vidarebefordras med information om 
klassificering. 

4. Meddelandet levereras till mottagaren, till någon av 
mapparna beroende på klassificering. 

 
Det finns en mängd olika metoder som filtreringsfunktionen kan 
använda för att identifiera skräppost. En metod är att använda 
DNS-baserade svartlistor för att ta reda på om den avsändande IP-
adressen sedan tidigare finns listad som avsändare av skräppost 
eller är känd som en infekterad dator.  
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Filterfunktionen kan titta på förekomsten av SPF och DKIM, 
lösningar som syftar till att begränsa framkomligheten för 
skräppost genom att försöka verifiera att det är legitima avsändare 
bakom ett meddelande. Båda bygger på någon form av 
autentisering av avsändare på servernivå och domän.  

Den kan titta på vilket land IP-adressen troligtvis finns i (så kallad 
geoip), vilka språk eller ord som förekommer i meddelandet, eller 
om det finns andra kända karaktäristika eller anomalier i 
meddelandet eller brevhuvudet.  

Det finns dessutom olika metoder för att skapa en checksumma av 
meddelandet och slå upp det i globala databaser (det finns både 
öppna och leverantörsspecifika databaser för skräppost) för att se 
om meddelandet är en del av ett större utskick. Ett exempel på det 
är Vipul’s Razor som kan användas av SpamAssassin (den största 
skräppostprogramvaran som är byggd på öppen källkod). 

Skräppost som felaktigt betraktas som ham kallas för false 
positives, och tvärtom, ham som felaktigt kategoriseras som spam 
kallas för false negatives. Oftast kvalitetsbedömer man 
effektiviteten hos ett skräppostfilter utifrån förekomsten av sådana 
fel. 

12.1.1 Svartlistning 

En av de vanligare metoderna för att förhindra att inkommande e-
post ens når fram till skräppostfiltret är att blockera vissa 
avsändande IP-adresser från att kunna förhandla om en session 
med SMTP-servern. Genom att slå upp den anslutande IP-adressen 
i en DNS-baserad svartlista kan MTA:n snabbt ta reda på om IP-
adressen är känd som spammare eller som infekterad dator. Denna 
typ av svartlistor kallas för DNSBL, DNS-based Blacklist. 

En av de första svartlistorna hade en databas med uppgifter om 
kända öppna e-postreläer, Open Relay Behavior-modification 
System (ORBS). ORBS var ett system som på eget bevåg försökte 
hitta öppna reläer, och kom därmed att bli väldigt kontroversiellt.  

Svartlistor har en tendens att uppröra folk som har IP-adresser 
som hamnar på listan, och det är lätt att hamna i tvister. Därför har 
de svartlistor som fungerar bra idag också väl fungerande system 
för att på begäran ta bort IP-adresser ur svartlistorna. 

En kontroversiell typ av svartlista är de som innehåller block av IP-
adresser som hör till privata ADSL-abonnemang. Användningen av 
dessa listor utgör en stark begränsning för de som vill köra sina e-
posttjänster privat från sitt hem (förutom att det dessutom är 
vanligt att operatörer blockerar utgående port 25 för samma typ 
av användare). 

Utöver att lista IP-adresser på kända spam-avsändare finns det 
också svartlistor som listar referenser till innehållet i 
meddelandena, till exempel IP-adresser och domännamn med 



kopplingar till innehåll som räknas som skräppost och som 
vanligtvis inte förekommer i legitim e-post. Dessa svartlistor kallas 
för URI DNSBL. 

En större DNSBL-operatör är Spamhaus, och de driver de flesta 
vanliga typer av DNS-baserade svartlistor. För att göra det enklare 
för den som vill använda sig av svartlistor har de också en 
sammanslagen svartlista som aggregerar alla deras svartlistor till 
en enda ”megalista”.14  

Om man vill använda sig av en svartlista finns det några saker man 
bör tänka på. Oftast finns det olika typer av begränsningar, som till 
exempel att användningen ska vara icke-kommersiell, eller att 
antalet frågor inte får överstiga en viss nivå. Har man en större 
eller kommersiell tjänst kan det finnas andra sätt att ta del av 
svartlistan, som att kopiera den lokalt och sedan köra mot den 
lokala kopian. 

Som operatör vill man också veta hur IP-adresser hamnar på listan, 
hur länge de finns där, och att det finns tydliga rutiner kring 
hanteringen. Det måste till exempel vara lätt för den som hamnar 
på listan att komma bort från den när man städat upp de 
eventuella problem man haft. Det finns exempel på operatörer av 
svartlistor som helt enkelt inte är seriösa i sina rutiner, utan som 
exempelvis tar betalt av användaren för att ta bort IP-adresser från 
listan. 

Att helt förhindra inkommande SMTP med hjälp av en DNSBL kan 
vara bra om man har stora problem med skräppost, men en mer 
seriös aktör bör nog bara ta med en DNSBL i sin filterfunktion för 
skräppost som ytterligare en faktor att avgöra om ett meddelande 
är ett sannolikt skräppostmeddelande eller inte. 

13.1.1 Vitlistning 

Vitlistning är som namnet antyder svartlistningens raka motsats, 
och innebär att alla de adresser och IP-adresser som finns på listan 
ska kunna passera in i systemet, eftersom dessa betraktas som 
giltiga. På vilket sätt dessa adresser bedömts som giltiga eller 
trovärdiga är upp till vitlistoperatören att avgöra, men ofta kan det 
finnas affärsmässiga skäl att skapa egna vitlistor. 
 
Mer generella vitlistor kan sammanställas genom att titta på vilka 
e-postservrar som har fungerat väl utan incidenter under väldigt 
lång tid. 
 
Vitlistor hanteras även i kommersiella syften för att förse 
operatörer med information för att undvika false negatives i sina 
skräppostfilter. Det finns givetvis också en liten marknad för att 
mot betalning bli listad i den här typen av vitlistor av mindre 
nogräknade aktörer. 
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Kör man sitt eget spamfilter finns det oftast en möjlighet att välja 
att sätta upp någon form av vitlista. Har man viktiga 
affärsrelationer med andra organisationer kan det vara värt mödan 
att vitlista dessa i sina filter, förutsatt att de hanterar sin e-post 
korrekt och inte skickar ut virus och skräppost.  

13.1.2 Grålistning 

Grålistning är en metod för att hantera okända MTA:er. Det är en 
funktion som man sätter framför den egna MTA:n och som har till 
uppgift att föra register över vilka MTA:er som ska få leverera e-
post – men med en annan fiffig egenskap, nämligen att den 
avfärdar MTA:er som den inte känner igen med en ”SMTP 4xx-
kod”. Denna felkod innebär att den mottagande MTA:n har ett (i 
det här fallet tillfälligt låtsat) fel och att den sändande MTA:n får 
återkomma lite senare då detta fel är åtgärdat. 
 
Den som sänder mycket skräppost gör det utifrån väldigt långa 
listor med e-postadresser, och ofta distribuerat över ett stort antal 
maskiner (ibland i form av botnät som består av kapade datorer). 
Den sändande funktionen bryr sig sällan om att hantera dessa 
tillfälliga fel, eftersom det skulle kräva för mycket resurser för 
omsändning av meddelanden. Spammare tillämpar i stället det 
man kallar för ”fire and forget”. Detta gör att en och samma 
avsändare sällan återkommer för att ”låsa upp” grålistningen 
genom omsändning, och därför slipper man inte bara spam-
meddelandet i sig, utan minskar även resurserna som krävs för att 
i övrigt kontrollera ifall meddelandet är skräppost. 
 
En av nackdelarna med grålistning är att användaren av e-
posttjänsten kan komma att undra varför det många gånger tar så 
lång tid att leverera e-post (det är inte ovanligt att den här pausen 
för omsändning är satt till minst femton minuter). Den normala 
förväntningen är trots allt att e-postleverans ska ske mer eller 
mindre ögonblickligen. 
 
Ett annat skäl till att grålistning blir allt mindre effektivt är att det 
är har blivit allt enklare att få tag på så kallade botnät, det vill säga 
en större mängd kapade datorer som används för att skicka spam. 
Då blir det också lättare att bibehålla parametrar för skickade 
meddelanden, och därmed kommer spammarna runt grålistningen. 

13.1.3 Nolisting 

En mindre välkänd och än mindre använd metod är så kallad 
nolisting. Den går ut på att den primära MTA:n (MX med lägst 
prioritetssiffra) inte tar emot någon e-post över huvud taget. Detta 
kan sålla bort en hel del spamsändare som inte provar alla giltiga 
MTA:er utpekade av MX. Tyvärr kan metoden också sålla bort e-
post från andra kanske mindre bra men ändå helt giltiga MTA:er. 



13.1.4 Tarpitting 

Ytterligare en metod för att hantera avsändare som man inte 
tycker om är att göra vissa delar av SMTP-förhandlingen riktigt 
långsam. Somliga skräppostavsändare vill som tidigare sagts bara 
skjuta iväg sina meddelanden så fort som möjligt, vilket innebär att 
avsändaren inte är beredd att vänta på några längre SMTP-
förhandlingar, och i stället avslutar förhandlingen och sätter igång 
med leverans av nästa meddelande i kön. 

13.2 Lagstiftning om oönskad reklam och skräppost 

Inom EU finns det ett allmänt förbud mot skräppost. Om du som 
privatperson får skräppost från företag som du inte har någon 
relation till kan du kräva att företaget ska sluta skicka oönskad 
reklam via e-post till dig. I det fallet kan du skicka ett meddelande 
till de företag som du får skräppost från och säga åt dem att sluta 
skicka, eller göra en anmälan hos Konsumentverket15. 
 
Företag får använda kontaktuppgifter som har lämnats i samband 
med försäljning av varor och tjänster för att skicka direktreklam 
om sina egna liknande produkter eller tjänster. Som mottagare ska 
du dock fortfarande ha möjligheten att enkelt och kostnadsfritt 
kunna avsäga dig vidare kontakter. 
 
Det finns för närvarande inga gemensamma EU-regler om 
sanktioner mot skräppost. Varje EU-land bär själv ansvaret för att 
implementera det direktiv som reglerar skräppost. I vissa länder 
har företag fått betala dryga böter för olaglig verksamhet.  
 
Den svenska lagstiftningen gäller inte all obeställd e-post, bara 
meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, 
upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost. Det 
är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner 
och enskilda firmor, men inte till aktiebolag och andra juridiska 
personer. Liknande regler gäller inom hela EU, för reklam via e-
post, fax, SMS, MMS och automatiska uppringningar.  
 
I Sverige har vi så vitt vi känner till ännu inte haft något fall som 
har prövats hela vägen trots tiotusentals anmälningar sedan lagen 
tillkom 200416. Det mål som den ansvariga myndigheten 
Konsumentverket drivit längst är mot Novamedia Bingolotto 
hösten 2004. Det ledde till ett förbudsföreläggande med vite., men 
Bingolotto lovade bot och bättring och slapp böter. Samma sak 
gäller övriga företag verket varit i kontakt med. 

  

                                                        
15 http://www.konsumentverket.se/internet-
IT/Internetsakerhet/spamanmalan/ 
16 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article246886.ece 



14 E-postlistor 

En e-postlista eller sändlista är ett sätt att samordna e-post mellan 
flera individer med ett gemensamt intresse. De flesta e-postlistor 
behandlar ett specifikt ämne eller berör en specifik grupp. För att 
kunna läsa e-post från en sändlista måste man i allmänhet 
prenumerera på listan. Alla listdeltagare skickar sedan sina 
meddelanden till en viss gemensam adress och når därmed alla 
andra som prenumererar på listan. 
 
Tekniskt fungerar listan genom att alla meddelanden sänds till 
listans e-postadress. Mottagaren är inte en normal e-postlåda utan 
ett datorprogram med tillgång till en lista på prenumeranternas e-
postadresser. Programmet skickar e-posten vidare till alla 
prenumeranter. Programmet som hanterar vidarebefordringen har 
i allmänhet funktioner för att sålla bort skräppost och 
meddelanden som redan skickats ut tidigare (rundgång) och för att 
hantera felmeddelanden, prenumeration och andra typer av 
administrativa åtgärder som att styra vem som får posta på en 
lista, vem som får administrera eller moderera en lista och så 
vidare. 

14.1 Trådning av e-postkonversationer 

Trådning av konversationer i e-post är en användbar funktion som 
används i bland annat e-postklienter där programmet ger 
användaren stöd genom att visuellt gruppera meddelanden, ofta 
baserat på det som står i ämnesraden. Ett antal meddelanden som 
är grupperade på detta sätta kallas ofta en ämnestråd, eller helt 
enkelt en tråd. Det underlättar läsandet eftersom det enkelt går att 
följa en tråd hierarkiskt, från början till slut. Det gör det dessutom 
möjligt att svara på ett visst meddelande inom en tråd. Det 
resulterar i att det kan uppstå en hierarki av diskussioner inom en 
och samma tråd.  
 
De vanligaste e-postklienterna visar dock inte idag denna trådning 
i sin fulla trädvy, utan har enklare former av gruppering av 
meddelandena. Oftast baserat på en kombination av ämnesrad, 
datum och ”In-reply-to” i headerraden. Ett bra exempel på hur en 
bra trådning implementeras finns beskriven av Jamie Zawinski på 
hans webbsida ”message threading”.17 
 
Motsatsen till trådning är linjär presentation vilket visar alla 
ärenden i datumordning, oavsett vem som har svarat vem och på 
vad. 
 
Följer man en diskussion på en e-postlista med hjälp av en korrekt 
implementerad trådningsteknik kan man idag se något som kallas 
för ”trådkapning”. Denna kapning utgörs av ett e-postmeddelande 

                                                        
17 http://www.jwz.org/doc/threading.html 



som inte har med resten av innehållet i tråden att göra, och beror 
på att en deltagare på e-postlistan har skapat ett nytt ämne genom 
att svara på något befintligt meddelande i listan. Därmed skapas 
också ”In-reply-to”-headern som ett svar till den befintliga tråden 
(och ibland även en References-header). Det hör till god ton att 
skapa ett nytt meddelande till en e-postlista som just ett nytt 
meddelande i stället för som ett svar till ett helt orelaterat 
meddelande på listan. 

14.2 Topp- respektive bottenpostning 

När någon besvarar ett e-postmeddelande direkt till en annan 
användare eller till en e-postlista, kan det ursprungliga 
meddelandet ofta inkluderas, eller citeras, på en rad olika sätt. De 
vanligaste är inline-postning (interleaved posting), toppostning 
(top-posting) och bottenpostning (bottom-posting).  
 
För att hålla reda på vem som skrivit vad behåller man ofta 
relevanta delar av den ursprungliga texten och låter e-postklienten 
markera den med något tecken som man själv valt. Den citerade 
texten markeras med det inledande tecknet större än (>). När 
tidigare citat citeras lägger man till ytterligare ett större än-tecken 
för varje gång. De flesta e-postprogram markerar dessa citat 
tydligt. 
 
Ytterligare stöd för att hålla reda på vem som skrivit är att 
automatiskt inleda ett meddelande med en angivelse av datum, tid 
och vem som är avsändare, till exempel ”On Wed, Sep 05, 2012 at 
04:51:12PM +0200, [avsändarens namn] wrote” följt av den 
citerade texten. 

14.2.1 Inline-postning 

Denna variant innebär att de olika delarna av svaret följer de 
relevanta delarna av det ursprungliga meddelandet. Den som 
svarar lägger helt enkelt till sitt svar mellan raderna. Texten i det 
ursprungliga meddelandet markeras ofta med någon form av 
specialtecken i början av varje rad för att kunna skilja den från 
texten i svaret. 
 
Exempel: 
 
> Här kommer lite innehåll och en fråga som kräver ett svar? 

 

Här är ett svar på frågan. 

 

> Ytterligare lite innehåll. Och en ny fråga? 

 

Ett väldigt bra svar på den andra frågan. 

 

 

Text som inte behöver någon kommentar eller svar, eller som är 
överflödig för att förstå sammanhanget trimmas vanligtvis bort vid 
den här typen av svar (se även 13.2.4). 



 

14.2.2 Toppostning 

Toppostning är när svaret skrivs ovanför det ursprungliga 
meddelandet, som oftast lämnas orört. Denna metod att svara 
kallas ibland Jeopardy-citering eftersom svaret kommer före 
frågan. 

14.2.3 Bottenpostning 

Bottenpostning är när svaret följer på det ursprungliga 
meddelandet, alltså skrivs nedanför. Det ursprungliga 
meddelandet lämnas oftast orört. Ibland klipper man bort tidigare 
dialog, om det inte tillkommit ytterligare en adressat i 
diskussionen. 

14.2.4 Trimning av meddelanden 

Trimning av meddelanden innebär att man klipper bort text som 
inte är relevant för svaret och den fortsatta konversationen. 
Oavsett vilken typ av postning som väljs är det också en fråga 
huruvida trimning av det ursprungliga meddelandet är tillåtet, 
obligatoriskt eller önskvärt. Vad som gäller beror oftast på 
sammanhang och vilken kultur som råder. 
 
Oftast bör man dock klippa bort eventuella signaturer i 
meddelandet. Det finns en informell standard eller snarare en 
kutym, där avsändaren inleder en signatur med två minustecken 
och ett mellanslag (kallas signaturavdelare eller signature 
delimiter). Detta gör att många MUA:er automatiskt trimmar bort 
signaturen vid svar.18 

14.3  Toppen eller botten – rätt eller fel? 

Under en lång tid var den traditionella metoden för postning att 
lägga svaret nedanför så stor del av det ursprungliga meddelandet 
som krävdes för att förstå svaret (botten- eller inline-postning). 
 
Många år senare när e-post kom att bli mer spritt inom 
affärsvärlden blev det allt vanligare att svara ovanför det 
ursprungliga meddelandet, och lämna detta orört under svaret. 
 
Varje grupp, företag eller sammanhang där man kommunicerar via 
e-post har sitt synsätt på vad som är “rätt” och accepterat, vilket 
innebär att man inom vissa kretsar riskerar att bryta mot den så 
kallade netiketten om man använder “fel” metod. Det kan i sin tur 
provocera fram våldsamma reaktioner från den som är ansvarig 
för att administrera en lista eller ansvara för någon typ av 
sammanhang.  
 

                                                        
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Signature_block 



Det viktigaste är trots allt att man som deltagare på en e-postlista 
eller motsvarande är lyhörd för hur postning sker i just det 
sammanhanget eftersom det annars blir svårt för andra deltagare 
att följa en diskussion. 

  



15 Uppföranderegler eller netikett 

Netikett, eller snarare Internetetikett, är en uppsättning sociala 
konventioner och regler som möjliggör och underlättar interaktion 
via nätverk, allt från e-postlistor till sociala media som bloggar och 
forum. 
 
Dessa regler beskrevs i RFC 1855.19 Men, som så många andra 
Internetfenomen är dessa under ständig förändring och varierar 
från grupp till grupp. De regler som förs fram kraftigast i 
netiketten från USENET är bland annat att använda enkla korta 
signaturer och att undvika dubbelpostning, korspostning (samma 
inlägg på flera listor), postning utanför ämnet (off-topic), 
kidnappning av diskussionstrådar och annat som påverkar 
läsbarheten och möjligheten att följa en tråd på ett enkelt sätt. 
 
Netikettregler publicerade av IBM för anställda som använder 
Second Life i tjänsten fokuserar exempelvis på grundläggande 
professionalism och skydd av IBM:s immateriella rättigheter. På 
samma sätt förespråkar vissa Usenet-guider användningen av 
oförkortad engelska medan användare av direktmeddelanden som 
SMS förespråkar motsatsen understött av ett särskilt SMS-språk. 
 
Vissa av de regler som finns för e-post och USENET som att 
undvika att kritisera eller spamma är gemensamma för de flesta 
tjänster och grupper. En annan regel är att undvika att skriva med 
versaler eller förstorad text för att understryka det man skriver, 
eftersom det betraktas som att skrika.  
 
Andra gemensamma förutsättningar som är viktigt att komma ihåg 
är att ett meddelande är, eller enkelt kan komma att bli, offentligt. 
Detta förstås intuitivt av de som publicerar webbsidor eller som 
postar på Usenet, regeln är dock något flexibel beroende på 
sammanhanget. För vissa protokoll som e-post och SMS tar vissa 
användare det för givet att deras meddelanden är privata.  
 
E-postsyntax tillåter också olika typer av mottagare. Den primära 
mottagaren som anges i till-fältet är också den som förväntas 
besvara ett meddelande, men mottagare av kopior (cc eller carbon 
copy) kan också svara även om de inte förväntas göra det. 
Missbruk av cc-funktionen vid kommunikation i stället för 
traditionella e-postlistor kan också skapa tekniska problem. I 
slutet av 2007 postade anställda inom US Department of Homeland 
Security långa cc-listor i stället för att använda en e-postlista för att 
skicka ett meddelande till flera hundra mottagare. Överdriven 
användning av ”svara alla”-funktionen resulterade i att antalet svar 

                                                        
19 http://tools.ietf.org/html/rfc1855 



på detta meddelande snabbt expanderade till ett par miljoner 
meddelanden vilket slutligen fick e-postsystemet att krascha.20  
 
Dold kopia (bcc eller blind carbon copy) används när avsändaren 
inte vill att den primära mottagaren ska vara medveten om att 
meddelandet skickas till fler mottagare. 
 
Åtskilliga böcker och guider har skrivits om nätetikett och hur en 
användare bör förhålla sig. Följande välformulerade citat kommer 
från boken Netiquette av Virginia Shea, 2007. 

 
"When someone makes a mistake – whether it's a spelling 
error or a spelling flame, a stupid question or an 
unnecessarily long answer – be kind about it. If it's a minor 
error, you may not need to say anything. Even if you feel 
strongly about it, think twice before reacting. Having good 
manners yourself doesn't give you license to correct 
everyone else. If you do decide to inform someone of a 
mistake, point it out politely, and preferably by private 
email rather than in public. Give people the benefit of the 
doubt; assume they just don't know any better. And never be 
arrogant or self-righteous about it. Just as it's a law of 
nature that spelling flames always contain spelling errors, 
notes pointing out Netiquette violations are often examples 
of poor Netiquette.”21 
 

På grund av den stora variationen i vad som anses vara acceptabelt 
beteende i olika professionella sammanhang och mellan 
professionella och sociala nätverk, kan interna guider – det vill 
säga en policy för elektronisk post – hjälpa till att klargöra ramar 
och gränser för användares beteende inom en avgränsad krets, ett 
företag, förening eller liknande. 

15.1 Artighet och känslor 

E-post är inget bra medium för att förmedla känslor och det är inte 
alldeles säkert att mottagaren uppfattar tonen i ditt meddelande. 
Sarkasmer och ironi är särskilt olämpligt eftersom en text saknar 
tonfall, ansiktsmimik och gester. Då en stor del av 
kommunikationen går förlorad jämfört med konversation ansikte 
mot ansikte är det stor risk att mottagaren tolkar det du säger 
bokstavligt och därmed kan bli illa berörd. Detta har varit upphov 
till många onödiga missförstånd. Den som vill förmedla en känsla 
bör använda uttryckssymboler, så kallade emoticons eller smileys 
(Se 14.1.2 nedan). 

                                                        
20 http://arstechnica.com/uncategorized/2007/10/dhs-flunks-e-mail-
administration-101-causes-mini-ddos/ 
21 http://www.albion.com/netiquette/book/index.html 



15.1.1 Sakligt och kort – men inte för kort 

Det är enkelt och går väldigt snabbt att skicka ett e-
postmeddelande. Ibland går det kanske lite för snabbt. Därför är 
det extra viktigt att tänka efter innan man skriver ett meddelande 
och undviker att skriva meddelanden när man är arg, ledsen eller 
upprörd.  
 
Använd en kortfattad men tydlig ärenderad. Ofta utgör det en bra 
indikation på vad brevet innehåller, (se bland annat avsnitt 14.1, 
Trådning av e-postkonversationer). Försök att summera innehållet 
i meddelandet i några få ord. Det underlättar för mottagaren att 
administrera inkommande meddelanden effektivt. Personer som 
får mycket e-post använder ibland ärenderaden för att prioritera 
bland meddelanden. 
 
Det är viktigt att fatta sig kort. E-postmeddelanden behöver 
naturligtvis variera i längd, men e-post är främst avsett att 
användas för snabb kommunikation. Många har varken tid eller 
ork att läsa mer än ett par stycken. 
 
Samtidigt ska man inte fatta sig för kort. Ett meddelande som bara 
innehåller tack, ok, ja eller nej kan vara mer irriterande än 
upplysande. Inkludera tillräckligt mycket information så att det 
framgår vad svaret avser (se avsnitt 14.2.4.4, Trimning av 
meddelanden). 

15.1.2 Emoticons 

Eftersom det är svårt att förmedla känslor, avsikter och ton i en 
text började man mycket tidigt att använda uttryckssymboler på 
Internet, det vill säga kombinationer av tecken som symboliserar 
ansiktsuttryck.  
 
Scott E. Fahlman har tillskrivits äran att ha skapat den första 
smileyn, som han tänkte skulle hjälpa människor på en 
anslagstavla på Carnegie Mellon-universitetet att skilja mellan 
seriösa meddelanden och skämt. Han föreslog användningen av :-) 
och :-( för detta ändamål, och användningen av dessa symboler 
ökade snabbt.22 Det ursprungliga meddelande från vilket dessa 
symboler ansågs ha uppstått postades den 19 september 1982 och 
löd:  

  

                                                        
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Fahlman#Emoticons 



 
19-Sep-82 11:44 Scott E. Fahlman             :-) 

From: Scott E. Fahlman <Fahlman at Cmu-20c> 

 

I propose that the following character sequence for joke 

markers: 

         

:-) 

         

Read it sideways. Actually, it is probably more 

economical to mark things that are NOT jokes, given 

current trends. For this, use 

         

:-( 

 

Trots att det var han som fick äran för att vara den som skapade 

emoticons så var han inte den första användaren, en motsvarande 

märkning fanns i en artikel i Det Bästa från maj 1967. I en intervju som 

trycktes i New York Times 1969 noterade Vladimir Nabokov:  

“I often think there should exist a special typographical sign 

for a smile — some sort of concave mark, a supine round 

bracket”. 

Nedan visas några få exempel på ofta använda uttryckssymboler. 

:) eller :-) Leende, glad, skojar 

:( eller :-( Missnöjd eller ledsen 

;-) Blinkar 

:-| Likgiltig eller ambivalent 

:-o Förvånad eller bekymrad 

:-x Säger ingenting 

:-p Räcker ut tungan (normalt på skoj) 

:-D Skrattar 

:-/ Skeptisk, brydd, tveksam 

  

En långt utförligare beskrivning och förteckning finns på 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emoticons. 

 
 Idag representeras dessa ofta som grafiska symboler om HTML-
format används i stället för textformat. 

15.2 Automatiska svarsmeddelanden – Jag är på semester 

Ibland vill man av olika anledningar som mottagare av e-post 
meddela avsändaren att man inte är tillgänglig. Man kanske är på 
semester eller slutat sin anställning och därmed fått en ny e-
postadress. Det finns också en hel del ärendehanteringssystem 
som automatiskt skickar svar till avsändaren om att ärendet är 
under behandling, men också många andra typer av automatiska 



system som levererar svar till avsändaren och som många gånger 
inte går att besvara. 
 
Den som har varit med på en e-postlista med många deltagare har 
sett dessa svar skickas ut på listan, och eftersom alla mottagare 
ofta får detta automatiska svar om att personen är på semester så 
får också även den mottagaren detta meddelande, och skickar 
således ut ett nytt svar om att mottagaren är på semester och 
därmed är rundgången ett faktum. 

 
RFC 3834, ”Recommendations for Automatic Responses to Electronic 
Mail” tar upp allt man behöver tänka på när man sätter upp sådana 
automatsvar. Givetvis är det upp till serveroperatören att göra rätt, 
men det är användaren (och framför allt mottagarna av 
automatsvaren) som drabbas ifall servern beter sig felaktigt. 
 
En av de absolut viktigaste reglerna är att en MTA aldrig blint ska 
skicka ut svar på varenda inkommande meddelande. Inte minst för 
att det kan skapa de loopar som beskrivs ovan, men också för att 
man kanske inte vill skicka ett ”Hej! Jag är på semester” till varenda 
spam-avsändare, då avsändaren förmodligen är förfalskad med e-
postadresser tagna från helt oskyldiga användare. Vidare ska man 
inte heller skicka ut dessa svar till grupputskick (till exempel till e-
postlistor).  
 
IETF har genom RFC 3834 också försökt få automatgenererade 
meddelanden i allmänhet att märkas med prefixet ”Auto: ” i 
ämnesraden, dessvärre med klent genomslag. Men kanske det 
viktigaste av allt, dessa automatsvar bör skickas till Return-Path-
adressen i e-posthuvudet, och inte till avsändaradressen (From:).  
 
Detta innebär både att man undviker att skicka e-post till system 
och e-postlistor, och att svaren skickas till en studshantering som 
är till för att behandla precis den här typen av svar eller studsar. 
Det är dessutom viktigt att dessa automatsvar som skickas ut 
själva har en Return-Path som går till ett system som ordentligt tar 
hand om studsar.23 Avsändande system eller användare kan också 
sätta Return-Path till <> för att undvika studsmeddelanden helt 
och hållet. Som operatör av en e-postlista kan man ställa in detta 
för utgående e-post för att förhindra att Microsoft Exchange 
skickar automatiska svar till listan: 
 
X-Auto-Response-Suppress: OOF

24
 

                                                        
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Non_delivery_report#Terminology 
24 http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ee219609%28v=exchg.80%29.aspx 



15.3 Bifogade filer och dokument 

En av anledningarna till att e-post effektiviserar arbetet är 
möjligheten att bifoga filer och dokument. Det är bra att tänka på 
att dessa bör vara kompatibla med vanligt förekommande 
texteditorer. För dokument som är avsedda att endast läsas eller 
skrivas ut är pdf-format ett utbrett alternativ. Ska det vara möjligt 
att redigera kan det vara nödvändigt att komma överens om vilket 
verktyg som ska användas. Det är också lämpligt att använda 
komprimering som exempelvis zip för att minska storleken på det 
som ska överföras eller om det är många små filer.  

15.4 Signaturer och disclaimers 

Det finns många exempel på dåliga e-postsignaturer, en kort 
effektiv e-postsignatur betyder mycket. Det kan lätt bli en 
utmaning för mottagaren att tolka en lång och överformaterad 
signatur för att kunna hitta den kontaktinformation som behövs. 
Inte att förglömma att en illa utformad signatur kan ge dåligt ett 
dåligt intryck och dra uppmärksamheten från innehållet i 
meddelandet.  
 
Det finns många sätt att sätta samman en e-postsignatur och även 
om det kanske inte finns en som är perfekt i alla upptänkliga 
situationer är det bra att ha en grund att utgå från. Signaturen ska 
vara professionell, lätt att smälta och informativ. Så vad behövs? 
 
Håll signaturen så kort som möjligt och begränsa den till 
information som du anser vara viktigast (fyra rader är en 
accepterad standard). Använd tecken som avskiljer olika delar av 
texten. Textformat är det bästa, hoppa över färger, specialfonter 
och grafik. Risken är stor att det kan se konstigt ut i 
mottagaränden. 
 
Använd de konventioner som finns för att känna igen en signatur 
som till exempel två inledande bindestreck (--), vissa klienter gör 
detta automatiskt. Var försiktig med html-formatering eftersom 
det sannolikt inte ser ut som du tänkt dig hos alla mottagare. Testa 
gärna också din signatur med så många klienter som du bara kan, 
särskilt om du använder html-format. 
 
Optimera logga eller annan grafik, ladda upp till servern och 
använd en permalänk.  
 
Undvik att ta med alla telefonnummer och e-postadresser där du 
kan nås. Ta bara med de viktigaste kontaktvägarna, resten kan du 
dela med dig av när dialogen har inletts. Ta bara med 
kontaktinformation som IM och Skype om du kan tänka dig att bli 
kontaktad den vägen av vem som helst som kan tänkas nås av 
meddelandet. 
 



Ta bara med länkar till dina viktigaste kontaktvägar via sociala 
media om det är viktigt och en officiell kanal. 
 
Inkludera e-postadressen. Det går inte att ta för givet att olika e-
postklienter hanterar den information som finns i brevhuvudet på 
ett korrekt sätt i till exempel svar eller vidarebefordrade 
meddelande. 
 
Skapa olika versioner, både vad gäller längd och innehåll och 
namnge dem på ett sätt så att du vet vilken version som ska 
användas när, till exempel en kortare version som används när 
meddelanden besvaras. Se till att hålla dina signaturer 
uppdaterade, både i e-postklienten och eventuella mobila enheter. 
 
Tänk två gånger innan du infogar någon sorts citat – man vet aldrig 
vem som kan känna sig trampad på tårna eller få ett felaktigt 
intryck. 
 
Ta för all del inte med en ”legal disclaimer” om du inte är tvungen 
av någon orsak. 
 
Låt bli att tala om i varje meddelande att det är viruskontrollerat. 
 
Så här kan en signatur se ut: 
 
--  
Anne-Marie Eklund Löwinder 
Säkerhetschef | .SE 
08-4523517 | amel@iis.se | https://www.iis.se 
Twitter: amelsec |  

15.5 Massutskick av e-post, egen regi eller via tredje part 

Den som står i begrepp att själv börja skicka ut stora mängder e-
post som exempelvis marknadsföring av sina tjänster och 
produkter kan behöva tänka på några saker, både tekniskt och 
innehållsmässigt. 
 
En bra början är att själv lära sig av andras bra (eller dåliga) 
exempel genom att prenumerera på några nyhetsbrev. Genom att 
sätta sig i mottagarens sits kan man lära sig mycket. Spara några 
goda exempel och använd som inspiration. 
 
Var noga med att underhålla sändregistret och var lyhörd när 
mottagare inte vill ha flera meddelanden eller när de vill börja 
prenumerera. Mottagaren måste alltid ha möjligheten att avsluta 
en prenumeration. 
 



Följ de e-poststandarder som finns för hantering av tillfälliga fel 
(4xx) och hantera mottagande server på ett korrekt sätt genom att 
skicka ett par meddelanden i taget, inte tusentals på kort tid. 
 
Se till att det är tydligt vem som är avsändare av ett nyhetsbrev, 
även i avsändaradressen. Den som använder en tredjepart för 
distribution av massutskick behöver vara riktigt tydlig på den 
punkten så att inte mottagaren behöver misstänka att det är något 
skumt med meddelandet.  
 
Se även till att länkar i nyhetsbrevet landar där du har tänkt dig, 
och på hur informationen visas för prenumeranten. Testa gärna 
med olika e-postklienter och format hur saker och ting uppenbarar 
sig. 

  



16 E-postens sociala betydelse 

Idag är det inte ovanligt att en enskild användare får ta emot 
hundratals e-postmeddelanden varje dag, fördelade i olika mappar 
efter sortering och filtrering av skräppost eller i ämnen. Mycket 
kan vara prenumerationer på nyhetsbrev, e-postlistor och 
notifieringar från Twitter och Facebook. 
 
Inkorgen för elektronisk post har för många kommit att bli en 
betydande stressfaktor. E-post som kommunikationsmetod är i 
grunden ganska svårt att hantera. Avsändaren väntar på svar från 
andra, och andra väntar på svar från avsändaren, men ingen har 
egentligen tid att beta av e-posten. När det väl sker så är det under 
en intensiv men kort period och i plötsliga ryck för att sedan 
stanna av igen. 
 
Samtidigt som vi klarar av fler meddelanden i inkorgen och är mer 
medvetna om riskerna än någonsin är e-poststress fortfarande ett 
problem för både enskilda individer och för många organisationer. 
Människan är en nyfiken varelse och viljan att läsa ett nytt 
meddelande är ofta så stark att användaren inte kan hantera det 
rationellt. Samtidigt som vi vet att det är dumt att avbryta det vi 
håller på med bara för att läsa ett nytt meddelande.  
 
Inte nog med att det är stressande, det har också hög påverkan på 
effektiviteten. Enligt svensk forskning25 tar det mellan 30 sekunder 
och tre minuter efter att man läst meddelandet tills man är tillbaka 
helt i tankarna på uppgiften som man lämnade.  
 
Det finns några råd som ska hjälpa till att minska stressen som e-
post medverkar till.  
 

 Stäng av plinget eller vad det nu är som indikerar att du fått 
ett nytt meddelande. Datorn ska inte avgöra när det passar 
att läsa e-post.  

 
 Kontrollera e-post på regelbundna tider, till exempel 

morgon, lunch och eftermiddag. Alla kan inte göra så men 
för många skulle det kanske räcka. 

 
 Se till att meddelandet inte är för långt, om frågan är hyfsat 

entydig och att den skickas till den som har bäst 
förutsättningar att besvara den. 

 
Det sista rådet handlar om att också tänka på den som ska ta emot 
ett meddelande. Att det är så lätt att bli av med saker är både 
tjusningen och risken med e-post. Många känner sig nöjda med sig 

                                                        
25 http://www.kth.se/csc/aktuellt/csc-nyheter/mejlslarv-skapar-onodig-stress-
1.70082 



själva när de har formulerat några frågor i ett meddelande och 
snabbt skickat iväg det till ett slumpmässigt urval mottagare. Men 
genom att slarva gör man både sig själv och andra en otjänst.  
 
Tipset är att ta sig den tid det tar att tänka ut hur meddelandet ska 
formuleras för att göra det lätt för mottagaren att förstå och 
besvara. Då ökar chansen att få ett snabbt och bra svar tillbaka så 
att ärendet kan avslutas. Ha inte heller för bråttom att svara. Den 
som ställt frågan men inte fått något svar inom tid som de bedömer 
som rimlig lär komma tillbaka igen. 
 
Eva Sjöqvist, forskare vid Högskolan Gotland, har skrivit en 
doktorsavhandling om bland annat e-poststress och hur man 
förebygger den26. Hon undersökte e-postanvändande på bland 
annat en utbildningsförvaltning i Gotlands kommun, på Svenska 
Spel och på rederiet Destination Gotland AB. En iakttagelse var att 
många datoranvändare, även personer som e-postar dagligen, 
fortfarande är ganska dåliga på att ta till sig e-postprogrammens 
möjligheter. Konsekvensen blir onödig stress.  
 
Hon ser också en risk med det växande antalet diskussionsgrupper 
på företagens intranät. Ofta kopplas de till varje medarbetares e-
postadress och då blir det ännu fler meddelanden att hålla reda på. 
 
Förut fanns diskussionsgrupperna och e-postlistorna bara externt, 
men nu blir det allt vanligare även internt. Det ramlar in en massa 
meddelanden därifrån med uppdateringar och på intranätet kan 
det verkligen handla om allt möjligt från omorganisationer till 
någon som går i pension eller vem som vunnit stavgångstävlingen. 
 
Här behöver företagsledningen vara strategisk när det gäller intern 
kommunikation och tänka till på hur informationen ska 
distribueras. 
 
Det finns ett par olika sätt att hantera denna e-poststress, och 
strukturera sin inkorg. En av metoderna kallas för Getting Things 
Done, och inom den rymmer det att bland annat strukturera sitt e-
postbeteende, och i synnerhet inkorgen.27 För de som lever hela 
sitt arbetsliv i inkorgen kanske det är dags att styra upp detta, och 
det finns mycket skrivet om hur man gör. Exempel är Inbox Zero, 
Inbox Creep och Email Zen: Clear Out Your Inbox.28 
2930 

 

                                                        
26 http://www.hgo.se/~evas/ 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done 
28 http://inboxzero.com/articles/ 
29 http://www.gtdtimes.com/2010/03/12/inbox-creep/ 
30 http://zenhabits.net/email-zen-clear-out-your-inbox/ 



17 Juridiska aspekter 

E-postens juridiska ställning i en verksamhet är relativt oklar och 
har diskuterats och utretts vid flera tillfällen under lång tid. Det 
råder också olika regler och förutsättningar i olika länder.  
 
En arbetsgivare är ansvarig för den behandling av personuppgifter 
som utförs i arbetet. Enligt de grundläggande kraven i 
Personuppgiftslagen (PuL) får personuppgifter bara samlas in för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålen 
med behandlingen bestämmer sedan hur arbetsgivaren får 
använda de redan insamlade uppgifterna.  
 
Arbetsgivarens behandling av personuppgifter i samband med 
kontroll av arbetstagaren kan bland annat vara tillåten med stöd av 
arbetstagarens samtycke, med stöd av ett avtal mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren eller för att kunna fullgöra en 
rättslig skyldighet. Behandlingen kan också vara tillåten efter en 
intresseavvägning. Om behandlingen inte kan hänföras till någon 
situation som PuL tillåter är behandlingen och därmed kontrollen 
olaglig.  
 
Arbetsgivaren bör alltid ha gjort klart för sig med vilket lagligt stöd 
i PuL som arbetstagarens personuppgifter behandlas. 
Inledningsvis bör arbetsgivaren ta ställning till om syftet med 
behandlingen motiverar att den utförs på individnivå. Det strider 
nämligen mot PuL att behandla personuppgifter om det inte är 
nödvändigt. För att ett samtycke ska vara giltigt enligt PuL måste 
arbetstagaren ha fått sådan information att han eller hon förstår 
vad samtycket innebär.  
 
Ett samtycke enligt PuL ska vara individuellt, frivilligt, särskilt, 
otvetydigt och informerat. Det är inte tillräckligt att samtycka till 
att kontroller kan utföras enligt PuL. Det är inte heller tillräckligt 
att endast ha fått information om att loggning sker. En 
arbetstagarorganisation kan inte heller samtycka för 
medlemmarnas räkning. 
 
Behandling av personuppgifter för individuell kontroll av 
arbetstagarens Internet- och e-postanvändning kan vara tillåten i 
den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra en rättslig 
skyldighet. Ett exempel kan vara att en offentlig arbetsgivare 
behöver ta del av de uppgifter som finns i ett e-postmeddelande för 
att kunna uppfylla myndighetens skyldigheter om allmänna 
handlingars offentlighet. De krav som offentlighetsprincipen ställer 
på en arbetsgivare kan dock inte medföra en rätt för arbetsgivaren 
att ta del av vad som tydligt framgår är arbetstagarens privata e-
post. Arbetsgivaren ska omedelbart avbryta läsningen av ett e-
postmeddelande som han eller hon inser är privat. 
 



För att hantera eventuella problem bör varje verksamhet 
sammanställa en e-postpolicy och rutiner som klargör hur och till 
vad verksamhetens e-postsystem får användas. Verksamheten ska 
även informera de anställda att det finns en sådan policy och vad 
den innehåller. För det fall arbetsgivaren inte anser att några 
begränsningar av de anställdas Internet- och e-postanvändning 
behövs bör även denna ståndpunkt formuleras som en riktlinje. 

 
Exempel på vad en sådan policy kan innehålla finns i bilaga 2. 

17.1 Ansvarsfriskrivning 

En ansvarsfriskrivning eller disclaimer är i allmänhet ett uttalande 
som syftar till att specificera eller avgränsa rättigheter och 
skyldigheter förknippade med ett meddelande som utväxlas 
mellan parter. Ibland används detta slentrianmässigt som signatur 
i e-postmeddelanden, vare sig dessa innehåller någon känslig 
information eller inte. 
 
Vissa av de mer formella varianterna finns där på grund av krav i 
branschstandard, reglering i andra länder, skydd av information 
eller andra situationer där den exakta lydelsen i delar av ett 
dokument kan vara avgörande vid en rättslig tvist.  
 
För att de inte ska förlora den roll de har att spela i relevanta och 
viktiga situationer är det viktigt att avsändaren gör en avvägning 
av när dessa ska användas eller inte. 

  



18 Säkerhetsfunktioner 

För att skydda innehållet i e-postmeddelanden från antingen 
förvanskning eller insyn används elektroniska signaturer 
respektive kryptering. Det existerar i huvudsak två 
standardiserade metoder för att skapa elektroniska signaturer 
eller kryptera e-postmeddelanden, S/MIME och PGP. 
 
En kryptografisk signatur säkerställer att meddelandet inte 
förvanskats från det att signaturen skapades till dess att 
mottagaren verifierar signaturen på meddelandet. Sättet på vilket 
detta sker är genom att skapa en kryptografiskt säker checksumma 
av meddelandet och kryptera denna checksumma med 
avsändarens hemliga nyckel. Då mottagaren dekrypterar 
checksumman med avsändarens publika nyckel kan mottagaren 
dels verifiera att avsändaren också är innehavaren av den privata 
nyckeln, samt genom att verifiera checksumman också verifiera att 
meddelandet inte har förvanskats på vägen. 
 
Ett krypterat meddelande är krypterat med mottagarens (det kan 
vara flera) publika nyckel, och eftersom modernt krypto är 
asymmetriskt kan således också bara mottagarna dekryptera 
meddelandet. Oftast signerar man även krypterade meddelanden 
för att bevisa att avsändaren är autentisk. 

18.1 Pretty good privacy - PGP 

PGP tog fart i början av 1990-talet då det kom att bli en del av 
debatten om de svenska restriktionerna för kryptoexportens vara 
eller icke-vara. Diskussionerna då gällde huruvida starkt krypto 
klassades som vapenexport eller inte, och många länder förbjöd 
helt enkelt spridningen av produkter som har både militär och civil 
användning, så kallade dual-use produkter, till länder eller 
regioner där de kan få en destabiliserande verkan. Kryptoteknik 
som kan användas för skydd av information (konfidentialitet 
räknades till denna kategori31.  
 
Det var också under den här tiden som Internet med sin snabba 
tillväxt, och med alla de som ville skydda sin kommunikation med 
hjälp av kryptografi ställde frågan på sin spets. Genom olika 
kanaler spreds Phil Zimmermanns PGP-kod till alla de användare 
som ansåg sig behöva stark kryptografi, och det kom att bli den 
etablerade standarden för krypterad e-post. Tyvärr så kunde de 
större programleverantörerna inte implementera detta stöd, utan 
de som ansåg att de behövde kryptering implementerade senare 
S/MIME istället. 
 

                                                        
31 Ett trettiotal stater deltog i det så kallade Wasenaar-arrangemanget och kom överens om att motverka spridningen av 

sådana produkter. Detta var föremål för diskussion i regeringskansliets referensgrupp för krypteringsfrågor som 
lämnade en rapport oktober 1997, Kryptopolitik – möjliga svenska handlingslinjer.  



Oftast behöver man installera ett tilläggsprogram eller tillägg för 
att hantera PGP, och nyckelhanteringen är ofta omständlig, vilket 
leder till att de allra flesta användare inte använder krypterad e-
post idag alls. 

18.2 S/MIME  

S/MIME bygger på SSL/TLS och MIME, medan PGP från början 
användes utan MIME för att i plain text förmedla signerade eller 
krypterade meddelanden. 
 
S/MIME skiljer sig från PGP genom att det bland annat bygger på 
den hierarkiska certifikatmodellen från PKI-världen, och de som 
utbyter krypterad eller signerad e-post mellan varandra måste 
antingen ha certifikat som båda parter redan litar på, eller använda 
certifikat från kända certifikatutgivare som redan finns 
förkonfigurerade i MUA:n. PGP har en betydligt mer distribuerad 
säkerhetsmodell, där tilliten till de kryptografiska nycklarna 
distribueras enligt en web-of-trust-modell, och de publika PGP-
nycklarna går oftast att hitta på de nyckelservrar som drivs av 
entusiaster världen över. Web-of-trust fungerar så att tilliten läggs 
på att andra PGP-användare signerat någons nyckel. När man tittar 
på en nerladdad nyckel (från till exempel en ny och tidigare okänd 
kontakt) så tittar man i första hand på den nyckelns signaturer för 
att avgöra vilken tillit man ska skänka den nya nyckeln. Om 
tillräckligt många man redan litar på har signerat den nya nyckeln 
kan man välja att med en viss nivå av tillit också lita på den 
nyckeln. Den uppenbara metoden är givetvis att till exempel ringa 
upp eller personligen möta personen för att verifiera nyckeln, och 
då kan man själv signera nyckeln för att sprida tilliten till den 
nyckeln till andra personer. 
 
Eftersom det oftast kostar pengar att skaffa ett S/MIME-certifikat 
från en känd utgivare har PGP kommit att förbli den vanligaste 
metoden för att signera och kryptera e-post, trots att stödet för 
S/MIME i de flesta MUA:er är mycket bättre än (det ofta obefintliga 
stödet) för PGP.  
 
Dessutom går det oftast inte alls att använda vare sig S/MIME eller 
PGP i webbaserad e-post, vilket blivit ett allt vanligare sätt att 
använda e-post. 

18.3 Skyddad transport med StartTLS 

Förutom att skydda meddelanden med S/MIME eller PGP kan man 
också se till att skicka sina meddelanden till rätt MTA genom att 
använda StartTLS. TLS kan precis som i HTTP användas för att 
autentisera servern eller klienten (eller båda samtidigt). Dessutom 
används det också för att kryptera förbindelsen, vilket är bra i de 
fall då man inte använder sig av kryptering på meddelandenivå. 
 



Genom att använda SMTP-tillägget StartTLS kan klient och server 
komma överens om att börja köra krypterad trafik. 
 

 
 

Ett exempel på hur det kan se ut visar vilka steg som krävs för att 
påbörja själva TLS-förhandlingen genom att använda STARTTLS-
tillägget i SMTP – och det innebär några extra steg. När själva TLS-
förhandlingen väl är avslutad har man en säker uppkoppling till 
mottagande MTA. 
 
TLS-förhandlingen i sig är oftast något mer promiskuös än i HTTP 
eftersom man i SMTP inte riktigt kommit överens om vilka 
certifikatutfärdare (CA) som ska användas. I SMTP kan man säga 
att det är väldigt generösa förutsättningar för vilka certifikat man 
accepterar, och oftast fungerar det dessutom att börja kryptera 
även mot ogiltiga certifikat som har gått ut eller certifikat utgivna 
av helt okända utfärdare. 
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Vill man upprätta riktig tillit mellan två parter bör man komma 
överens om vilka certifikat man använder sig av på förhand. 
 
Man bör också komma ihåg att StartTLS enbart är ett 
transportskydd och inte ett meddelandeskydd – meddelanden kan 
fortfarande manipuleras av e-postleverantören eller någon som 
har tillgång till operatörens system. Därför är PGP eller S/MIME ett 
utmärk komplement, som dessutom inte är beroende av de 
befintliga svagheterna i StartTLS. Avsaknaden av en riktig PKI-
struktur är dock på väg att åtgärdas genom arbetsgruppen DANE 
inom IETF, där man planerar att använda DNS för att slå upp 
MTA:ns TLSA-post för att verifiera certifikatet. 

18.4 Sender Policy Framework - SPF 

En lösning för att skydda e-post på servernivå med stöd av 
signaturer går under benämningen Sender Policy Framework, eller 
SPF. SPF kan ibland vara en effektiv metod, så länge som man är 
medveten om dess begränsningar. SPF är en posttyp i DNS som 
visar vilka IP-adresser som får skicka e-post för domänen, så att 
inte andra operatörer kan skicka e-post med falska 
avsändaradresser. 
 
SPF klarar exempelvis inte situationer där man har automatisk 
vidaresändning av e-post eller där ett e-postmeddelande tar andra 
vägar än den som man tänkt sig. I en struktur med flera nivåer av 
vidaresändning och SPF-kontroller kan det bli riktigt stökigt. 

18.5 Domain Keys Identified Mail - DKIM 

DomainKeys Identified Mail (DKIM) är en annan teknik som genom 
digitala signaturer skyddar valda delar av e-posthuvudet och 
innehållet i e-postmeddelandet från modifiering av tredje part. Den 
viktigaste komponenten som skyddas rör avsändaradressen, detta 
för att motverka förfalskade avsändaradresser för att förhindra 
phishing och andra typer av attacker. 
 
På grund av hur standarden för DKIM är utformad går det 
dessvärre inte med exakthet att se om en domän använder DKIM 
eller inte. Det går inte att säga något om utbredningen av DKIM för 
en domän förrän användningen av Author Domain Signing 
Practices (ADSP) blir mer vanligt förekommande. DKIM i sig 
hjälper inte mot skräppost om man inte kombinerar det med en 
ADSP-policy, det vill säga en policy som säger vad som ska hända 
med ett meddelande där man inte kan verifiera signaturen. I 
dagsläget är användningen av ADSP i princip obefintlig.  

18.6 Framtida utveckling 

Det som kan leda till en förenklad och mer utbredd användning av 
krypterad e-post är givetvis att förbättra stödet i MUA:er och 



förenkla nyckelhanteringen så långt det bara går. Genom arbete 
inom IETF går det numera bra att lagra TLS-material i DNS, och det 
pågår förstås också arbete med att hantera personliga certifikat i 
DNS för användning i S/MIME. Om detta arbete blir klart, och de 
som står för utvecklingen av e-postklienter väljer att förbättra 
stödet för TLSA så blir nyckelhanteringen för detta betydligt 
enklare. Så med S/MIME och TLSA finns det hopp om en enklare 
och förbättrad kryptering av e-post. 
 
Vidare sker det också en hel del jobb för att få in stöd för 
kryptering och nyckelhantering för webb genom bland annat 
standardiserade funktioner i Javascript och HTML genom 
arbetsgrupper inom W3C. Detta kan också leda till att vi får bra 
stöd för PGP och S/MIME i webbklienter. 

18.7 Öppna e-postreläer 

En server för utgående post har oftast ingen uppfattning om att 
avsändaren verkligen är den som står i Från-fältet i meddelandet. 
Den vidaresänder snällt all e-post, oavsett vem som skickar den 
och oavsett vad mottagar-fältet säger. Det finns oftast flera olika 
ingångar till en sådan server, oftast en ”insida” och en ”utsida”, där 
utsidan tar emot meddelanden från resten av Internet, och insidan 
skickar ut meddelanden till Internet från de lokala avsändarna. 
 
I regel kan användare bara leverera e-post till de lokala 
användarna på systemet, men man kan utöka sina privilegier 
genom att exempelvis tillhöra insidan av betrodda användare 
antingen genom att sitta på det lokala nätet eller genom att 
autentisera sig mot den med exempelvis certifikat eller lösenord. 
 
Ett system som levererar e-post ut mot Internet utan att 
kontrollera eventuella privilegier kallas för ett öppet e-postrelä 
(Open Mail Relays) och har tidigare varit ett stort bekymmer, då 
ingen före spammarnas entré på Internet bekymrade sig nämnvärt 
om att begränsa tillgången till sina e-postsystem på det här sättet. 
 
För att i viss mån förhindra att spam skickas genom öppna e-
postreläer så finns SPF och DKIM som stöd för att identifiera 
system som inte får skicka e-post för domännamn. 

18.8 Förfalskning av avsändaradress 

När någon skickar ett meddelande via e-post gör 
standardprotokollet SMTP ingen kontroll av om avsändaradressen 
är giltig. Det innebär att vem som helst kan skicka ett e-
postmeddelande och få det att se ut att komma från vem som helst, 
exempelvis statsministern@regeringen.se, trots att personen inte 
har någon som helst koppling regeringen, än mindre är 
statsminister. Denna typ av förfalskning av en avsändaradress, 
eller så kallad spoofing, utgör användning av förfalskad eller lånad 



identitet på Internet, ofta i bedrägligt syfte. E-post med förfalskad 
avsändaradress eller avsändaridentitet förekommer ofta i 
samband med skräppost eller försök till lösenordsfiske (phishing). 
 
Spoofing används av spammare och bedragare och har utnyttjats 
vid angrepp mot svenska toppchefer på börsnoterade bolag.  
 
Den standard som har utvecklats för att lösa problemet går under 
namnet Sender Policy Framework (SPF) (avsnitt 18.4).  
 
Både DKIM och SPF erbjuder skydd mot förfalskning av 
avsändaradresser. 

  



19 E-postens framtid 

Som vi redovisade inledningsvis ser vi alltså inga direkta tecken på 
att e-postandet minskar, tvärtom. 
 
För att försöka ta reda på mer om e-postens framtid erbjöd ett 
amerikanskt e-marknadsföringsföretag ett stipendium till den 
collegestudent som kunde ge den mest intressanta 
framtidsprognosen för e-post som kommunikationssätt. Syftet var 
att företaget ville försöka få en uppfattning om e-
postmarknadsföringens framtid mot bakgrund av den snabba 
tillväxten av sociala medier. 
 
Medan 44 procent trodde att e-post har kommit för att stanna 
trodde 41 procent att sociala medier successivt kommer att ta över 
helt, medan 15 procent uppgav att de inte visste säkert. 
 
De studenter som svarade att e-posten kommer att finnas kvar 
även i framtiden menade att det finns en stor skillnad mellan e-
post och sociala medier. E-post ansågs av dem vara ett mer 
formellt kommunikationssätt som även i framtiden kommer att 
vara viktigt i olika sammanhang.  
 
Många påpekade också att det fortfarande krävs en e-postadress 
för att registrera sig på webbtjänster, e-handelssajter och 
plattformar för sociala medier. Dessa studenter var tydliga med att 
e-post och sociala medier utgör en bra kombination för att täcka 
behovet av både formell och informell kommunikation. 
 
Eftersom allt fler använder sig av e-postlösningar från 
tredjepartsleverantörer som faktiskt bryr sig om 
användarupplevelsen och kvaliteten på användarnas inboxar så 
kommer det förmodligen samtidigt att bli allt svårare för 
spammare att nå ut till alla överallt på det sätt som är möjligt idag. 
 
Eller som Mark Zuckerberg sa när det nya 
kommunikationssystemet i Facebook introducerades: 

 
“This is not an email killer. This is a messaging system that 
includes email as one part of it.” 
 



Bilaga 1. Exempel på e-postheader 
 

Return-Path: <nanog-bounces+pawal=blipp.com@nanog.org> 

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on 

vic20.blipp.com 

X-Spam-Level:  

X-Spam-Status: No, score=-1.9 required=1.8 

tests=BAYES_00,T_RP_MATCHES_RCVD 

 autolearn=ham version=3.3.2 

X-Original-To: pawal@blipp.com 

Delivered-To: pawal@vic20.blipp.com 

Received: from mailman.nanog.org (mailman.nanog.org 

[IPv6:2001:1838::cc5d:d48a]) 

 (using TLSv1 with cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)) 

 (Client did not present a certificate) 

 by vic20.blipp.com (Postfix) with ESMTPS id 8EAD3381C6 

 for <pawal@blipp.com>; Mon, 30 Apr 2012 16:44:32 +0200 (CEST) 

Received: from localhost ([::1] helo=mailman.nanog.org) 

 by mailman.nanog.org with esmtp (Exim 4.76 (FreeBSD)) 

 (envelope-from <nanog-bounces@nanog.org>) 

 id 1SOrpl-00009n-KI; Mon, 30 Apr 2012 09:44:13 -0500 

Received: from moof.catpipe.net ([194.28.252.64]) 

 by mailman.nanog.org with esmtp (Exim 4.76 (FreeBSD)) 

 (envelope-from <regnauld@x0.dk>) id 1SOrpf-00004e-0B 

 for nanog@nanog.org; Mon, 30 Apr 2012 09:44:07 -0500 

Received: from localhost (moof.catpipe.net [194.28.252.64]) 

 by localhost.catpipe.net (Postfix) with ESMTP id D652F4CEE16; 

 Mon, 30 Apr 2012 16:43:54 +0200 (CEST) 

Received: from moof.catpipe.net ([194.28.252.64]) 

 by localhost (moof.catpipe.net [194.28.252.64]) (amavisd-new, 

port 10024) 

 with ESMTP id sChE0jOmgRQJ; Mon, 30 Apr 2012 16:43:54 +0200 

(CEST) 

Received: from macbook.bluepipe.net (macbook.bluepipe.net 

[195.249.214.179]) 

 (Authenticated sender: relayuser) 

 by moof.catpipe.net (Postfix) with ESMTPA id DCD3B4CEDF6; 

 Mon, 30 Apr 2012 16:43:53 +0200 (CEST) 

Received: by macbook.bluepipe.net (Postfix, from userid 1001) 

 id 22DD0942BBA; Mon, 30 Apr 2012 16:43:55 +0200 (CEST) 

Date: Mon, 30 Apr 2012 16:43:55 +0200 

From: Phil Regnauld <regnauld@nsrc.org> 

To: Brandon Butterworth <brandon@rd.bbc.co.uk> 

Subject: Re: rpki vs. secure dns? 

Message-ID: <20120430144355.GP52497@macbook.bluepipe.net> 

References: <201204301433.PAA03427@sunf10.rd.bbc.co.uk> 

MIME-Version: 1.0 

Content-Type: text/plain; charset=us-ascii 

Content-Disposition: inline 

In-Reply-To: <201204301433.PAA03427@sunf10.rd.bbc.co.uk> 

X-Operating-System: Darwin 11.3.0 x86_64 

User-Agent: Mutt/1.5.21 (2010-09-15) 

Cc: nanog@nanog.org 

X-BeenThere: nanog@nanog.org 

X-Mailman-Version: 2.1.14 

Precedence: list 

List-Id: North American Network Operators Group 

<nanog.nanog.org> 

List-Unsubscribe: 

<https://mailman.nanog.org/mailman/options/nanog>, 

 <mailto:nanog-request@nanog.org?subject=unsubscribe> 

List-Archive: <http://mailman.nanog.org/pipermail/nanog> 

List-Post: <mailto:nanog@nanog.org> 

List-Help: <mailto:nanog-request@nanog.org?subject=help> 

List-Subscribe: 



<https://mailman.nanog.org/mailman/listinfo/nanog>, 

 <mailto:nanog-request@nanog.org?subject=subscribe> 

Errors-To: nanog-bounces+pawal=blipp.com@nanog.org 

Lines: 6 

 
  



Bilaga 2. Exempel på riktlinjer för elektronisk post 
Det är lämpligt att ha någon form av dokumenterade riktlinjer som 
reglerar medarbetares rätt att använda e-post. Det är viktigt att 
man är överens om vilka begränsningar som finns, vad som är 
tillåtet och vad som inte är tillåtet. I exemplet nedan håller vi oss 
enbart till riktlinjer för användning av e-post, men det är lämpligt 
att låta den här typen av riktlinjer omfatta även användning av 
webb och sociala medier. Om arbetsgivare och arbetstagare båda 
skriver på en förbindelse om att man är överens om reglerna så 
har man också uteslutit möjliga missförstånd om vad som gäller. 
 
Innehållet i riktlinjer 
Riktlinjerna bör reglera hur e-postadresser och e-post ska 
hanteras i verksamheten, och en bestämmelse att alla medarbetare 
är skyldiga att ta del av riktlinjerna och hålla sig uppdaterade vid 
förändringar. 
 
Användare 
I riktlinjerna bör det framgå vem som har rätt till ett e-postkonto i 
verksamhetens namn (tills vidare-anställda, visstidsanställda, 
konsulter et cetera). Det är också bra att ange vem som kan 
beställa ett e-postkonto (närmaste chef, IT-stöd, medarbetaren 
själv), hur rutinen ser ut och hur aktivering sker. 
 
Tillåten användning 
Det bör tydligt anges i riktlinjerna vad som definieras som tillåten 
användning. 
 
Arbetsverktyg 
Riktlinjerna bör tydligt ange att e-post är ett arbetsverktyg som 
ska användas i tjänsten. E-postadressen representerar 
verksamheten och påverkar därmed rykte och varumärke. E-
postadressen är personlig, vilket innebär ett personligt ansvar för 
att e-posten hanteras i enlighet med gällande regler och uppfyller 
de regler som gäller för användarkontot. För funktionsadresser 
gäller särskilda bestämmelser. 
 
Namnstandard 
Riktlinjerna bör informera om vilken namnstandard som gäller, 
och att all personal får e-postadresser enligt den definierade 
namnstandarden. 
 
Bevakning/Autosvar 
E-post bör behandlas på samma sätt som pappershandlingar, det 
vill säga e-posten får inte bli liggande oläst. Riktlinjerna bör 
beskriva hur man i de fall man är borta från arbetet måste se till att 
e-posten läses antingen av en själv eller av någon annan person 
som man gett fullmakt till.  
 



Som mottagare behöver man omedelbart ta ställning till om 
försändelsen är i tjänsten eller om den är privat. Även om man 
aktiverar autosvar för sin e-post är det inte tillräckligt om det i 
verksamheten finns krav på skyndsam hantering som till exempel 
inom offentlig förvaltning. E-posten måste öppnas och läsas. 
 
Vidarebefordran 
Riktlinjerna bör informera om under vilka omständigheter som e-
post får vidarebefordras. 
 
Läsning av e-post 
Riktlinjerna bör ange hur snabbt e-post måste öppnas och läsas. 
 
Privat e-post 
Riktlinjerna bör informera om under vilka omständigheter och i 
vilken omfattning som e-post får användas privat. 
 
Papperskorg 
Riktlinjerna bör informera om hur e-post hanteras som ligger i 
papperskorgen (automatisk eller manuell tömning).  
 
Tillgänglighet 
Riktlinjerna bör ange hur e-post lagras (lokalt eller på centrala 
servrar), om man kan komma åt sin e-post från mobila enheter, via 
webbmejl eller om det finns några andra villkor för tillgänglighet.  
 
Inaktivering 
Riktlinjerna bör ange under vilka omständigheter ett e-postkonto 
inaktiveras, till exempel vid anställnings upphörande, 
föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukdom. Det är ovanligt att 
arbetsgivare kontrollerar innehållet i de anställdas e-
postmeddelanden, men det kan förekomma i samband med 
brottsutredningar eller av säkerhetsskäl. I så fall ska det framgå av 
den information som medarbetaren fått, det vill säga av 
riktlinjerna.  
 
Lagring och arkivering 
Riktlinjerna bör informera om hur e-postmeddelanden ska gallras, 
lagras och arkiveras. Det kan även vara lämpligt att ange vad som 
händer med den anställdes e-postmeddelanden vid en uppsägning 
eller efter en längre tids sjukdom. 
 
Sekretess 
Riktlinjerna bör ange hur konfidentiell information ska hanteras, 
till exempel om det ställs krav på att information av en viss klass 
måste skyddas med kryptering. 
 
Funktionsadresser 



Riktlinjerna kan ange i vilka sammanhang som funktionsadresser 
används, och även hur rutinen för att beställa en sådan ser ut, 
ansvar för bevakning med mera. 
 
Övervakning 
Riktlinjerna bör ange om och på vilket sätt kontroller av 
användning görs. Sådana kontroller kan ske regelbundet, genom 
stickprov eller på förekommen anledning. Om kontroller görs är 
det också viktigt att det klart framgår vad det är som föranleder 
arbetsgivaren att inleda kontrollen, exempelvis om loggen 
indikerar att det förekommit onormalt hög andel icke 
arbetsrelaterad kommunikation. 
 
Konsekvenser vid överträdelse 
Det bör framgå vilka åtgärder som arbetsgivaren kommer att vidta 
om den anställde bryter mot riktlinjerna (inaktivering, 
avstängning, disciplinära åtgärder, polisanmälan). 



.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel 08-452 35 00, Fax 08-452 35 02
Org. nr 802405-0190, www.iis.se

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig 
organisation som ansvarar för Internets svenska toppdomän .se. Vi 
har hand om administrationen och driften av alla de över en miljon 
domännamn på Internet som slutar på .se. Vårt överskott går till fort-
satt utveckling av Internet i Sverige genom en rad olika satsningar som 
på olika sätt bidrar till utvecklingen och användningen av Internet. 

Hälsoläget i .se är en av dessa satsningar. Syftet med satsnings-
området är bland annat:

 → att övervaka kvaliteten på Internets infrastruktur i Sverige genom 
att samla in och analysera fakta, 
 → att sprida resultaten från undersökningarna, samt
 → att genom råd och rekommendationer medverka till att infra-
strukturen har god funktionalitet och hög tillgänglighet. 

Syftet är också att vid behov uppmärksamma och informera om 
brister och missförhållanden.
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