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E-mail anti-spam 

Teknisk guide för uppsättning av SPF, DKIM och DMARC för att försäkra optimal e-

postleverans från webCRM, vid användning av Mailjet.  

För att försäkra optimal leverans av email som skickas ut från webCRM via Mailjet och undvika de 

fastnar i spam filter, har vi gjort en teknisk guide över åtgärder för förbättrad leverans. Guiden tar 

utgångspunkt i e-mails som skickas med Mailjet, men du kan även skicka från din egen e-postserver, se 

4. Skicka från din egen e-post server på sidan 5.  

För att skicka massutskick från webCRM, evenemang osv. måste du utföra åtminstone steg 1 (SPF-

records) och 2 (DKIM). När detta är utfört, kommer du skicka från en IP-adress med högre 

leveranssäkerhet än vid endast uppsättning av SPF-records.  

Önskar du förbättra förutsättningarna ytterligare, kan du fullfölja steg 3 och implementera DMARC 

autentisering. Det kräver ändringar på ditt håll och borde utföras av en sakkunnig.  

1. SPF-records 

Sender Policy Framework (SPF) är ett validerings system med syftet att förhindra skräppost och undvika 

falska e-post genom att verifiera avsändarens IP-adresser. SPF möjliggör administratörer att ange vilken 

hosting/server som har tillstånd att skicka e-post genom att skapa en specifik SPF-record i en domäns 

Domain Name System (DNS) zone. Mail serverar använder DNS för att kontrollera att mail skickade från 

en given domän, skickas genom en server som är godkänd av domänens administratör.   

Detta kräver att du har din egen domän. Om din e-mail är en publik domän, tex. @hotmail eller @gmail, 

borde du inte skicka mass-mail från webCRM:  

1.1 Teknisk uppsättning 

För att sätta upp tillstånd att du skicka e-mails från ditt webCRM system behöver du skapa eller 

modifiera SPF-record och inkludera “include:spf.webcrm.com”. SPF-record borde sättas upp som TXT-

record. Vissa DNS leverantörer tillåter dig göra detta själv, om så inte är fallet måste du kontakta din 

DNS leverantör.  

SPF-record format varierar och du borde konsultera din IT avdelning eller DNS leverantör kring exakt 

format som ska användas.  

Exempel format för SPF-record som tillåter webCRM och Mailjet SMTP server liksom din egen mail 

server: 

"v=spf1 ip4:111.222.333.444 include:spf.webcrm.com -all", where 111.222.333.444 is the IP for your 

own smtp server if you have one. 

Om du har Office 365, ser formatet ser som följande:  

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.webcrm.com +a +mx ~all   
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2. DKIM 

Förkortningen star för “Domain Keys Identified Mail”. Det är en autentiseringsmetod för e-post som gör 

det möjligt för en mottagare att verifiera att ett mail har skickats från den domän som står som 

avsändare. 

DKIM tillåter en unik signatur i rubriken för varje e-mail du skickar. Denna signatur är specifik för din 

domän och genereras genom en privat nyckel. Mottagaren kan sedan använda den publika nyckeln, 

som finns publicerad i DNS, för att verifiera signeringen. 

När en e-mail server mottar ditt e-mail, kontrolleras den publika nyckeln för att avgöra om din privata 

nyckel användes för att generera e-mail signaturen. Om din privata nyckel inte användes, kommer ditt 

e-mail bedömas som spam.  

 
2.1 Teknisk uppsättning 

För att sätta upp DKIM för din domän, behöver du bekräfta ägarskapet för din domän, antigen genom 

att skapa ett DNS record eller genom att placera tom textfil med ett namn som tillhandahålls av 

webCRM, på din hemsida. Därefter måste du skapa TXT-record i din DNS med ett DKIM värde som 

tillhandahålls av webCRM. Det är viktigt att båda stegen, 2.2 och 2.3 är utförda korrekt för webCRM att 

validera DKIM uppsättningen.  

Du måste ha åtkomst att skapa och infoga dessa värden själv, eller få din DNS leverantör till att göra 

det, då vi inte kan hjälpa dig med detta. Om vi kunde göra det för er räkning, skulle valideringen inte 

betyda något då alla spammare kunde göra samma sak.  

2.2 Validera domän 

För att validera domän, erbjuder vi två metoder 

1) Skapa DNS record av TXT-typ med filnamn och värde från webCRM.  

2) Skapa en temporär fil på din hemsida med ett filnamn från webCRM.  

Du finner filnamn och värde I webCRM under Systemkonfiguration -> Huvudinställningar -> E-mail, 

genom att ange din domän och klicka på Validera.   
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Om du använder metod 2, borde filnamnet vara värdet följt med .txt. liksom i ovan: 

”b68ecbf07a1f5b307e60f73762b343b4.txt”. 

2.3 DKIM autentisering 

För att validera din DKIM uppsättning, måste du först sätta upp SPF-records, beskrivet i 1. SPF-records. 

Därefter måste du skapa DKIM record. 

När du validerar din domän I webCRM, kommer du även motta ”public key” och Värde för DKIM 

autentisering. Vänligen försäkra att DKIM värdet (”k=rsa;..”) står i en rad, oavsett hur din browser har 

delat upp värdet.  
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När du har lagt till värdet kan du Uppdatera status för att kontrollera att Domän validering och DKIM är 

korrekt, och därefter borde leveranserna öka.   

 

Kom ihåg att också Verifiera SPF records, som görs på samma sida.

 

2.4 Validera fel 

Om det uppstår fel på DKIM valideringen i webCRM, även om du har satt upp både steg 2.2 och 2.3, kan 

du kontrollera validering genom att använda denna länk: https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx 

DKIM record kontrolleras genom att sätta in Publika nyckeln I DKIM fältet:  

 

Värdet från webCRM borde visas i ett grön markerat fält.  

Validering av domän (steg 2.2) görs genom att sätta in Host värdet i txt fältet: 

 

DNS record med värde från webCRM borde visas, annars är inte DNS uppsatt eller korrekt publiserat.   

Om du väljer att validera ditt domän genom att placera en fil på din hemsida, ska du gå till en URL som 

består av din domän/DNS-värde, tex. https://www.test.com/a11d506725be4044d133392fcd3eba8b.txt 

Detta måste visa en filsida och inte felmeddelande såsom 404 Page not found.  

  

https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx
https://www.test.com/a11d506725be4044d133392fcd3eba8b
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3. DMARC autentisering 

DMARC står för “Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance”. Det möjliggör för 

dig att indikera till mottagarens server hur e-postmeddelanden ska hanteras om SPF och DKIM 

autentiseringen misslyckas (Obs: vissa mottagarservrar tar inte hänsyn till DMARC-policyn i samband 

med leverans av e-post). 

Det är viktigt att denna ytterligare autentiserings procedur införs först efter det att SPF- och DKIM-

autentiseringen har ställts in och validerats. 

För att tillämpa en DMARC-policy på en avsändardomän räcker det att lägga till en TXT-post i DNS-

zonen för din avsändardomän, till exempel: 

Host: dmarc.yourdomain.com. 

Txt: v=DMARC1; p=none; pct=100; rua=mailto:yourmail@yourdomain.com; sp=none; aspf=r; 

Det är viktigt att DMARC-inställningen görs av någon som vet hur detta ska utföras. Det är möjligt att få 

mottagarservrar att radera alla e-postmeddelanden som kommer från din domän om inte allt är 

korrekt konfigurerat. webCRM kan inte vägleda dig i denna konfigurering och om du är osäker är det 

bättre att undvika att ställa in DMARC än att ställa in den felaktigt. 

Önskar du sätta upp DMARC autentisering med din webCRM lösning, borde du läsa och Mailjet’s 

information. Detta inkluderar flera steg som bör slutföras innan valideringen fungerar som ämnat. 

4. Skicka från din egen e-mail server 

Ett alternativ till dessa steg är att vidarebefordra e-postmeddelanden som skickas från webCRM via din 

egen e-postserver.  

På så sätt kommer du att ansvara för skräppostbedömningen av din domän och själv bära ansvaret. Du 

använder ej løngre Mailjet i webCRM, vilket innebär att klick- och öppnings-rate inte övervakas och att 

du kan inte samla in och använda detta som uppföljning. 

Om du vill skicka från din egen server måste du verifiera att webCRM-systemet kan komma åt din 

SMTP-server genom att kontrollera serverns autentiseringsmetod. webCRM kan tillåtas att skicka 

genom att du antingen ger oss användarnamn och lösenord för SMTP-servern eller genom att 

whitelista IP-adressen 40.119.151.106, som webCRM-systemet skickar e-post från. Om du inte 

använder autentisering på din SMTP-server kan du hoppa över detta steg, men detta rekommenderas 

inte, eftersom vem som helst i så fall kan skicka e-post med dig som avsändare. 

När det är gjort, vänligen ge oss följande information:  

• E-mail domän eller IP address att vidarebefordra   

• Port att vidarebefordra – behöver vara port 587. 

• Om du vill använda kryptering (TLS) 

• (Användarnamn och lösenord, om du väljer denna autentisering) 

 

https://www.mailjet.com/blog/news/some-words-about-dmarc/
https://www.mailjet.com/blog/news/some-words-about-dmarc/
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Vi kommer sedan att göra den nödvändiga installationen på vår sida och din egen e-postserver 

kommer att användas. Du kan kontakta oss på support.se@webcrm.com 

5. Specifika inställningar för interna e-mails  

Vissa kunder har en inställning där e-post som skickas och tas emot internt inom organisationen, 

skyddas på ett speciellt sätt. Detta implementeras för att säkerställa att personer utanför företaget inte 

kan identifiera sig som anställd och skicka e-post från domänen från någon annanstans än dina egna 

servrar. 

Detta kommer emellertid också att begränsa webCRM från att skicka e-post till dina interna e-

postadresser och du bör tillåta att e-post från följande IP-adresser tas emot från interna e-

postadresser: 

- 31.31.83.10 

- 87.253.233.38 

- 87.253.233.39 

- 87.253.233.40 

- 87.253.233.41 

  


