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                Diarienr: 
 
  

Kryptering av epost 
I HKRs informationssäkerhetspolicy finns det riktlinjer för hur 
informationsklassning ska göras och regler för hur olika typer av information ska 
hanteras. En av dessa regler är att viss information ska vara krypterad vid 
översändelse, innebärande att den blir oläsbar för obehörig- & tredje part. 
 
Det kan även finnas fall då man vill kryptera epostmeddelanden även om 
krypteringskrav ställs eller ej på informationen, vilket nedan guide även behandlar. 
 
Denna guide beskriver hur du som användare går tillväga för att skicka krypterad 
epost via HKRs eposttjänst. Guiden behandlar: 
 

• Hur du skickar krypterad epost via Webmail 
• Hur mottagaren dekrypterar eposten 
• Begränsningar 

 
 
 

Kryptera epost via webbmail 
Du kan kryptera epostmeddelandet genom att: 

• Skapa ett nytt- eller välj att svar/vidarebefordra ett epostmeddelande. 
• Klicka på ikonen som föreställer tre punkter (…) 
• Välj ”Kryptera” i undermenyn. 
• ”Välj ”Kryptera” i åtgärdsmenyn. 

Tänk dock på rubrikfältet alltid skickas i klartext (ej krypterat). 
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Dekryptering av epost – för mottagaren 
Beroende på mottagarens epostsystem, kan dekrypteringsförfarandet variera något 
även om det mest sker med automatik. 
 
Mottagaren använder O365 (inloggad) 
Skickar du exempelvis ett krypterat epostmeddelande till en mottagare som själv 
(likt HKR) använder Microsoft Office365 och dess stöd för epostkryptering, kan 
dekryptering komma att ske automatiskt. 
 
När mottagaren får ett krypterat epostmeddelande från dig, kommer denne att 
behöva logga in i sin eposttjänst och tillhörande AD (Active-Directory) om denna 
stödjer Office365´s krypteringslösning (OME). 
 
De allra flesta användare av Office365´s epost är redan inloggade- och anslutna, och 
således kommer meddelandet att dekrypteras med automatik när det når angivna 
mottagarens epostlåda. 
 
Mottagaren använder O365 (ej inloggad) 
Om mottagaren inte är ansluten mot Office365 och/eller AD, kommer 
epostmeddelandet inte att automatiskt dekrypteras. Istället kommer mailet se ut 
enligt nedan, med en länk- och en uppmaning till mottagaren om att logga in på sin 
Office365-anslutna epost för att kunna läsa meddelandet. Efter att användaren 
klickat på länken och loggat in, kommer meddelandet att visas. 
 

 
  
 
Mottagaren använder inte O365 (ex: Gmail) 
Det finns även andra epostleverantörer som stödjer Offcie 365´s 
krypteringsfunktion, exempelvis Gmail. På samma sätt här, kommer mottagaren att 
kunna klicka på länken och logga in med sitt gmail-konto för att ta del av det 
krypterade epostmeddelandet. 
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I de fall mottagaren använder en eposttjänst som inte stödjer Office365´s 
krypteringslösning, kan mottagaren välja att ”Logga in med ett engångslösenord” 
efter att ha klickat på länken ”Läs meddelande”. 
 
Då kommer mottagaren att få ett engångslösenord skickat till den epostadress som 
det ursprungliga epostmeddelandet var skickat till.  
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Detta engångslösenord anges sedan på sidan för att fastställa personens identitet… 
 

 
 
 …och mottagaren kan sedan läsa det dekrypterade epostmeddelandet direkt ifrån 
HKRs epostserver, som öppnas i mottagarens webbläsare. 
 

 
 
 
 

Begränsningar 
Detta stycke klargör för de begränsningar som finns i krypteringslösningen för 
tillfället. 
 

• Det går inte att skicka krypterad epost ifrån tjänstetelefonen, såvida inte 
detta görs genom ”Webbmail” i nuläget. Tjänstetelefonens inbyggda 
epostapp är således inte kapabel att skicka krypterad epost. 
 

• Rubrik-/ämnesfält skickas alltid i klartext även då epostmeddelanden 
krypteras. Detta är ett medvetet val ifrån Microsofts sida för att göra 
samtlig epost sökbar via rubrik/ämne. Viktigt att tänka på att inte inkludera 
känslig information i rubrik- och ämnesrad. 
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• Det går för tillfället inte att kryptera meddelanden via datorns Outlook-
klient. Detta är något som kommer att aktiveras inom nära framtid i 
samband med lanseringen av AIP (Azure Information Protection). 


