Hur fungerar säker e-post?
Meddelandet skickas inte direkt till din e-postlåda, utan lagras istället på en säker server. Till dig skickas ett
aviseringsmeddelande med en länk för att få tillgång till meddelandet. Meddelandet öppnas alltså inte i ditt
vanliga mejlprogram.
Det innebär, i motsats till vanlig e-post, att meddelandet inte kan läsas av utomstående på vägen till dig.
Eftersom själva meddelandet inte skickas till din e-postlåda påverkar meddelandets storlek inte heller
lagringsutrymmet på ditt e-postkonto.

Meddelanden kan skickas på två sätt


Utan kod: Du får ett aviseringsmeddelande med en länk. När du trycker på länken får du tillgång
till meddelandet via en säker anslutning mellan enheten som du öppnar det från och servern som
det finns lagrat på.
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Med kod: Domstolarna kan även förse meddelanden med en kod. Koden skickas som ett sms till
din mobiltelefon när du trycker på länken i aviseringen. För att få tillgång till meddelandet måste
du ange koden.
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Aviseringen
Till din e-postlåda får du aviseringsmeddelandet nedan.
När du trycker på den blå länken öppnas en säker anslutning mellan din dator och servern där
meddelandet finns lagrat.
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Läsa meddelandet
När du tryckt på länken öppnas meddelandet i fönstret nedan.
Den röda markeringen visar meddelandets bilagor. Öppna dem med ikonen.
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Hur öppnar man ett meddelande som skickats med kod?
Ta emot
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När du trycker på länken ”Öppna meddelandet” visas bilden nedan. Samtidigt skickas en kod som ett
sms till din telefon. I bilden måste du ange koden som du fått per sms för att få tillgång till
meddelandet.

Ange
kod

Logga ut för att kunna läsa meddelandet igen
När du har läst ett meddelande som har skickats utan kod måste du logga ut för att kunna öppna det igen,
se bild nedan. Om du stänger fönstret som meddelandet visas i istället för att logga ut kan det inte öppnas
igen.
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När du har tryckt på Logga ut måste du välja på vilket sätt du vill kunna öppna meddelandet nästa gång, se
nästa bild.

Om meddelandet skickades med kod kan det öppnas med samma kod igen efter att du har loggat
ut. Om du t.ex. inte har kvar koden kan du beställa den på nytt med knappen ”Beställ PIN-kod”
från inloggningssidan.

Välj sätt att öppna meddelandet nästa gång
När du trycker på Logga ut öppnas fönstret nedan. Här får du skapa ett lösenord eller spara en cookie för
att få tillgång till meddelandet på nytt.
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Du kan
välja mellan att:
-

Spara en cookie - Meddelandet kan endast öppnas med samma webbläsare på samma enhet
som du öppnade meddelandet med första gången.

-

Skapa ett eget lösenord - Du kan använda samma lösenord för flera meddelanden, en bra rutin är
i sådant fall att byta lösenord med jämna intervall.

Om meddelandet skickades med sms kod kan du öppna det igen med samma kod.

Öppna meddelandet igen
När du har loggat ut och valt ett eget lösenord visas bilden nedan i din webbläsare när du trycker på
länken i aviseringsmeddelandet.

Om du har sparat en cookie öppnas meddelandet genast när du trycker på länken i aviseringsmeddelandet
- under förutsättning att du använder samma enhet och samma webbläsare som du gjorde när du öppnade
meddelandet första gången.

Besvara meddelandet på ett säkert sätt
Använd svarsknappen för att skicka ett svar till domstolen på samma säkra sätt som det ursprungliga
meddelandet skickades till dig.

Spara meddelandet
Om du vill bevara meddelandet längre än de 30 dagar som det sparas på servern ska du använda menyn i
det nedre högra hörnet.

-

Spara meddelandet och bilagor (zip). Sparar meddelandet och bilagorna i en komprimerad mapp.

-

Spara meddelandet i textform (txt). Sparar endast själva texten i meddelandet, d.v.s. om bilagor
finns fogade till meddelandet sparas inte de.

-

Spara meddelandet i html form. Sparar endast själva meddelandet, d.v.s. om bilagor finns fogade
till meddelandet sparas inte de.

-

Spara meddelandet och bilagor som krypterad zip. Samma som det första valet, men du får ange
ett lösenord för att öppna filerna i mappen som sparas.

Tänk på att
Logga ut för att kunna läsa meddelandet igen
Du måste logga ut och välja ett lösenord eller spara en cookie för att kunna öppna ett meddelande som
har skickats utan kod på nytt.
Sparar du ett lösenord kan meddelandet öppnas från vilken enhet som helst. Du kan använda samma
lösenord för flera meddelanden. Det är lämpligt att byta lösenord med jämna intervall.
Med en cookie kan du bara öppna meddelandet med samma enhet och samma webbläsare som du
använde första gången.
Meddelanden som har skickats med kod
Meddelanden som har skickats med kod kan öppnas igen med samma kod. Om du inte vet vilken kod
som hör till ett visst meddelande kan du beställa den på nytt från inloggningssidan. Får du ofta
meddelanden med kod kan det vara enklast att spara dem på din dator när du öppnar dem första gången.
Brevlådor som flera personer har tillgång till
Om flera personer har tillgång till en brevlåda kan man använda sig av ett gemensamt lösenord.
Den som öppnar meddelandet anger det överenskomna lösenordet när den loggar ut och på så sätt kan
även nästa person öppna meddelandet.
Om du använder samma lösenord bör det bytas med jämna intervall.
Lagringstid
Meddelanden lagras i 30 dagar, därefter raderas de. Du måste spara meddelandet på din dator om du vill
bevara det längre.
Vidarebefordra meddelanden
Det bästa sättet att vidarebefordra ett meddelande är att först spara det på din dator och därefter bifoga
det till ett nytt e-postmeddelande.
Besvara meddelanden
Om du besvarar ett e-postmeddelande som har skickats med säker e-post skickas svaret till domstolen via
samma säkra kanal.
Begränsad möjlighet att öppna bilagor med Android
Med standardwebbläsaren i Androidtelefoner och läsplattor kan bilagor inte öppnas, d.v.s. du kan läsa
själva meddelandet men inte öppna bilagorna.
Om du använder en sådan webbläsare får du ett varningsmeddelande, som ger dig möjlighet att avbryta
och öppna meddelandet med en annan enhet. Har du en annan webbläsare installerad, t.ex. Chrome, kan
bilagor till meddelanden öppnas även från telefonen.
Bifogade filer
Eftersom meddelandet inte lagras på ditt e-postkonto påverkas inte heller lagringsutrymmet på detta.

