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Hantering av STORA mängder Spam som har gemensamma drag t.ex. 
innehåller ord som gör dem lätta att identifiera. 
Reviderat 2019-12-12 

 

Personer som får väldigt många mejl som hamnar som Spam klagar över att de 
måste kolla Skräpkorgen för att leta efter legitima mejl som eventuellt hamnat 
fel. Eftersom regler bara fungerar på mejl i Inkorgen måste man ”tvinga” in 
mejl i inkorgen för att där låta regler ta hand om mejlen och ta bort riktiga 
Spam. Ta bort för gott om man så önskar eller flytta till annan mapp. 

 

Kanske skulle Microsoft kunna tillhandahålla bättre verktyg, som t.ex. gör det 
möjligt att ta sig an e-post innan den delas upp i Inkorg och Skräpkorg. Sådana 
förslag har framförts i flera forum t.ex. https://outlook.uservoice.com/ 

 

Tänkbara orsaker till att en e-post adress drabbas mer än andra.  
Adressen kan ha figurerat på någon speciell webbsida, på sociala medier 
eller i annat offentligt sammanhang. 

Adressen kan ha använts av vem som helst, inte bara av ägaren, beroende 
på situation. Ett motiv kan vara så enkelt som att bara vilja orsaka problem 
utan egen vinning Detta kan orsaka både spam / scam och prenumerationer 
av diverse slag. 

Därtill kommer risken att system och servrar med fullt legitima webbsidor 
hackas och att information om e-postadresser stjäls / säljs för att användas 
av mindre nogräknade personer/ organisationer. 

 

Tvinga e-post till Inkorgen – Ändra inställning för skräppost. 
En princip att få e-post till inkorgen är att lägga berörda avsändare i listan för 
betrodda avsändare. Metoden kanske inte fungerar om formatet på 
avsändaruppgiften inte följer normen, men den är värd att prova. 
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I Outlook Desktop på datorn fyller man i som på bilden.  

  

Vägen dit är:  

Välj Startmenyn 

Välj gruppen Ta bort 

Välj alternativ Skräppost  

Välj Skräppostalternativ 

Välj fliken Alternativ 

 

På webben via outlook.com fyller man i enligt denna bild. 

 

 

Vägen dit är:  

Välj inställningar (kugghjulet) långt upp till höger 

Välj Visa alla Outlook-inställningar> E-post>Skräppost 

Rulla längst ner på sidan, bocka i alternativen 

Välj Spara 
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Ta hand om oönskad mejl i Inkorgen med hjälp av regler. 
Hantering av Regler finns både i outlook.com (för webben) och i Outlook 
(appen för dator) men användargränssnitten skiljer sig åt. I det följande ges 
exempel utifrån hur det ser ut i O-O. 

För hantering via webben se avsnitt Speciell hantering av mejl… 

Princip 
Skapa regel genom att bestämma villkor och vilka åtgärder som skall vidtas 
då villkoren är uppfyllda. 

Aktivera regel. 

Testa regel genom att ”Köra nu” på underlag som finns i mappen. 

Reglerna utföres i den ordning som de ligger, uppifrån och ner. 

En regel som utföres och som innehåller åtgärden ”sluta bearbeta fler regler” 
medför att söksekvens avbryts. 

 

Exempel - Förutsättningar 
Rutiner för hantering av Regler finns i gruppen Flytta i Startmenyn. 

Om man i villkorsdelen vill testa på fristående ord skriver man till exempel ” 
bitcoin ” (omslutande blanktecken), men om ordet kan vara del av ett längre 
sammansatt ord skriver man ”bitcoin”. 

I det här beskrivna exemplet gäller följande förutsättningar: 

Mejl som innehåller något av orden ”bitcoin” eller ”viagra” skall tas bort 
(hamnar i Borttaget mappen). 

 

Genomförande - Skapa ny regel. 
Markera en post i inkorgen som innehåller det ord som skall sökas på. Spelar 
ingen roll vilken; ger bara vissa startvärden. 

Välj i Startmenyn: Regler> Skapa regel 
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Välj Avancerat 

 

Bocka i villkoren i Steg 1 

Markera understrukna ordet i Steg 2 

 

Fyll i text för nästa ord 

Tryck på Lägg till 
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Tryck på OK 

På nästa bild (undantag): Tryck nästa; för att hoppa över. 

 

Bocka i åtgärder 

Tryck Nästa 

 

Ange namn på regeln 

Bocka i Tillämpa regeln 
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Tryck Slutför 

 

Testa eller köra regel manuellt 
Välj i Startmenyn: Regler> Hantera regler och aviseringar 

Välj Kör regler nu  

Välj regel som skall köras 

Välj mapp att köra i via Bläddra 

Kolla resultatet 

Tryck Stäng + OK 

 

Speciell hantering av mejl från spammare 
 
Mejl som producerats av spammare, är svårare att åtgärda än andra. Vanliga 
funktioner för spärr fungerar normalt inte utan man måste ta till användning av 
regler. Inte sällan ingår tecken i avsändaren som inte är ASCII, t.ex. ❄ 
 

För sådana fall kan villkor inte sättas upp för avsändarens adress eftersom endast 
ASCII tecken är tillåtna. Specialtecknen är UTF-8 kodade och då måste andra 
fält användas. Exv. meddelandets Internethuvud. 

Hänvisar till annat dokument Skapa Outlook Regel via webben för ytterligare 
detaljer. Dokumentet finns i denna artikel: https://it-bloggen.com/285-upplever-du-
problem-med-mejlhantering-ett-forsok-till-riktlinjer-for-ett-samlat-grepp 

 


