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Sammanfattning 

Företag och privatpersoner i dagens samhälle måste skydda sig mot olika 
typer av cyberattacker. Attackerna finns i olika former där phishingattacker är 
ett av de vanligaste säkerhetsproblemen som både privatpersoner och företag 
står inför för att hålla sin information säker. Hackare använder e-post, sociala 
medier, telefonsamtal, SMS och andra former av kommunikation de kan för 
att stjäla värdefull information som lösenord, kreditkortsnummer eller annan 
känslig information. Företag är särskilt en måltavla och det uppskattas att 
cyberattacker kostar den globala ekonomin 500 miljarder dollar per år, där 
phishing står för 90 % av det. 
 
Idag läggs nästan allt ut på nätet och säkerheten för personlig information är 
ständigt i riskzonen. Phishing kan ses som ett av de äldsta och enklaste 
sätten att stjäla information från människor. Det har också ett enkelt 
tillvägagångssätt eftersom angriparen skickar ett e-postmeddelande till ett 
offer, och offret går in på en falsk webbplats och ger angriparen personlig 
information. Allt utan att inse vad man har gjort. 
 
Denna rapport försöker hitta de brister som finns i de skydd som används mot 
phishing och hur de kan förbättras för att förhindra en phishingattack. Man 
försöker också titta på om det finns något skydd eller kombination av skydd 
som ger bättre skydd.  
 
Rapporten delar resultatet i olika kategorier – maskininlärning, 
nätverkslösningar, utbildning, heuristiska lösningar samt toolbars och plugins. 
Slutsatsen i detta arbete är att det inte finns något enkelt svar för hur man 
bäst skyddar sig men att kombinationen av utbildning och tekniska lösningar 
är att föredra. Ett teknisk skydd i sig själv kan minska risken för att få ett 
phishingmeddelande, men om meddelandet kommer fram måste det finnas 
kunskap i att se skillnad på ett legitimt e-postmeddelande och ett falskt. 
Denna studie visar också att alla skydden har brister i sig och att det på så 
sätt finns förbättringar som kan göras. 
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Abstract 

Companies in todays society must protect themselves against different types 
of cyber attacks.  Since the attacks come in different forms, phishing attacks 
are one of the most common security issues that both individuals and 
companies face in keeping their information secure. Hackers are using email, 
social media, phone calls, SMS and any form of communication they can to 
steal valuable data like passwords, credit card numbers, or other sensitive 
information. Companies are particularly a target and it is estimated that 
cyberattacks cost the global economy 500 billion dollars per year, where 
phishing stands for 90% of that number. 
 
Today, everything is put online and the safety of personal credentials is at 
risk. Phishing can be seen as one of the oldest and easiest ways of stealing 
information from people. It also has a simple approach as the attacker sends 
an email to a victim, and the victim enters a fake website and gives the 
attacker personal information. All without realizing it. 
 
This report attempts to identify the deficiencies found in the protections used 
against phishing and how they can be improved to prevent a phishing attack. 
They also try to look for any protection or combination of protection that 
provides better protection. The reports divides the solution in different 
categories - machine learning, network solutions, education, heuristic 
solutions and toolbars and plugins. The thesis shows the flaws and 
improvements in the different solutions. The conclusion in this thesis is that 
there is no simple answer but that the combination of education and technical 
solution may be the best one. Technical protection itself can reduce the risk of 
getting a phishing email, but if the email arrives, there must be awareness and 
knowledge in how to see the difference between a legitimate email and a 
phishing email. 
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1 Introduktion  

Denna kandidatsuppsats undersöker vilket skydd det finns mot phishing samt 
vilka brister dessa har och förbättringar som kan göras. Uppsatsen syftar 
också till att ta reda på varför phishingattacker utförs för att lättare kunna hitta 
de skydd som finns. 

1.1 Bakgrund 

Företag och organisationer behöver idag skydda sig mot olika typer av 
cyberattacker, speciellt de attacker som utnyttjar de mänskliga faktorerna. 
Amerikanska Commitee of Nations Security System definierar 
informationssäkerhet som [1]:                                     
 
“The protection of informations and its critical elements, including the system 
and hardware that use, store and transmit that information.” 
 
Social manipulation (eng. social engineering) är ett samlingsnamn på olika 
attacker som används där angriparen lurar användaren att till exempel skicka 
konfidentiell data, infektera deras datorer med skadliga program eller lura 
användaren att öppna länkar som leder till infekterade hemsidor [2]. 
Angriparen använder sina kunskaper i att manipulera för att övertala 
användaren att ge ut information.  Företag kan därför idag inte enbart lita på 
de tekniska lösningarna såsom brandväggar och antivirusprogram eftersom 
social manipulation kan kringgå sådant skydd. Enligt Kevin Mitnick, som är en 
mycket omtalad person inom datasäkerhet, är människan den svagaste 
länken och det är naivt att tro att brandväggar samt 
intrångsdetekteringssystem är tillräckligt för att vara skyddad [3] [4].  
 
Cyberattacker kostar den globala ekonomin ungefär 500 miljarder dollar per 
år, det inkluderar kostnaden för resurser och förlusten av information. Nätfiske 
(eng. phishing) är den vanligaste formen av en cyberattack och kostar 450 
miljarder dollar per år och står därför för 90 % av kostnaden för alla 
cyberbrott. Under 2019 förväntas cyberattacker kosta den globala ekonomin 2 
biljoner dollar [5] [6]. 

1.2 Problem 

Det blir mer och mer vanligt att bli utsatt för social manipulation, och mer 
specifikt för phishing. När man blir utsatt finns risken att ens privata 
information blir bestulen. Idag finns det många lösningar för hur man kan 
motverka phishing såsom svartlistor (eng. blacklists) eller olika typer av 
plugin. På grund av den snabba utvecklingen av hur phishing går till behöver 
lösningarna mot denna typ av attack hänga med i utvecklingen och förbättras. 
På så sätt är det viktigt att undersöka vilka brister som finns i dagens skydd 
och hur de kan förbättras. 



2 
 
 
 
 

 

1.2.1 Frågeställning 

För att kunna ta reda på vilka brister och förbättringar som kan göras i de 
lösningar som finns idag måste vi först ta reda på: 

•  Vilka skydd finns det mot phishingattacker? 
 
Därefter kan vi svara på våra egna frågeställningar som lyder: 

• Vilka brister finns i dagens skydd mot phishing?  
• Hur kan dessa skydd förbättras? 
• Finns det något skydd som är att föredra för att minska risken att bli 

utsatt för phishing? 
 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur attacker av typen phishing går till idag 
och varför de utförs. Därefter ska det undersökas vilka brister det finns i de 
skydd och lösningar som idag används mot phishing. Detta kan på så sätt 
bidra till hur man kan förbättra skydden och därmed minska antalet attacker 
inom phishing. Det kommer också undersökas om det finns något skydd att 
föredra eller om man bör kombinera olika skydd för att skydda sig bättre mot 
phishing. 

 

1.3.1 Samhällsnytta, etik och hållbarhet 

Genom att öka medvetenheten om ämnet kan företag utbilda sina anställda 
för att undvika att bli attackerade och privatpersoner kan också minska risken 
att råka att ge ut privat information. 
 
Det finns etiska aspekter att tänka på om hur man vill gå tillväga för att se vad 
det finns för skydd mot phishingattacker. Är det etiskt att utsätta människor för 
en phishingattack för att se hur de beter sig och hur de försöker skydda sig? I 
detta arbete utförs inget eget experiment men det utförs noggranna analyser 
av andras arbeten och tester för att sedan dra slutsatser om vilka 
förebyggande skydd som finns mot phishing samt vad de har för brister. 
 

1.4 Metodologi / Metoder 

För att kunna hitta lösningar på phishingattacker kommer en omfattande 
litteraturstudie att utföras. I litteraturstudien ingår även att analysera och 
jämföra olika resultat av tidigare utförda tester.  
 
Intervjuer på personer som jobbar eller har jobbat inom säkerhet och specifikt 
med phishing kommer hållas för att få en mer praktisk bild av hur man kan 
förebygga phishing samt hur verkligheten för företag ser ut när det kommer till 
phishingattacker. 
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1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer enbart att fokusera på cyberattacken phishing. 
Avgränsningarna för uppsatsen är att den är baserad på andras arbete, 
forskning och artiklar, vilket innebär att uppsatsen inte kommer innehålla 
något experiment eller testning gjord av författarna av denna uppsats. Fokus i 
denna uppsats kommer istället vara att genomföra en större litteraturstudie 
och analys.   
 
Eftersom det finns många olika tester som gjorts för att testa olika typer av 
phishingskydd har ett urval behövts göras av vilka metoder som ska jämföras. 
De kategorier som väljs är lösningar som är förebyggande och som används 
av många privatpersoner och företag.  
 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs den teoretiska bakgrunden. Termer som social 
manipulation och phishing beskrivs i detta avsnitt. Även orsaker till att en 
social manipulationsattack går till beskrivs i detta kapitel. I kapitel 3 beskrivs 
de metoder som användes i arbetet. Därefter kommer kapitel 4 som beskriver 
resultatet av vilka skydd som finns, vilka brister de har och vilka förbättringar 
som kan göras. Sist kapitlet är kapitel 5, som tar upp arbetets slutsats samt 
diskussion och framtida arbete inom ämnet. 
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2 Teoretisk Bakgrund 

Idag är många företag beroende av informationssystem, men på grund av de 
säkerhetshål som finns i systemen försöker obehöriga ta sig in i systemen för 
att använda information till sin fördel. Därför jobbar många företag och 
organisationer med att motverka och förhindra säkerhetshål för att inte bli 
exponerade genom cyberattacker. 
 
Trots att företag jobbar hårt med sin företagssäkerhet och använder den 
nyaste teknologin, är företagen inte helt fria från cyberattacker. Forskning 
visar att företagens sårbarhet ligger hos deras egna anställda där mer än 80 
% av alla cyberbrott är orsakade av den mänskliga faktorn och därmed en 
orsak till varför företag förlorar miljonbelopp i försök att återhämta sig från en 
attack [5]. 

2.1 Social manipulation 

Ett av de största hoten mot företagsinformation och företagssäkerhet är den 
ökande siffran av attacker som använder sig av social manipulation [7]. 
 
Termen “social engineering” var först introducerad 1899 av den amerikanska 
publicisten William Talman [8]. Från början användes termen i positiv 
benämning då Talman använde frasen för att utmärka hur ingenjörer löste 
sociala problem. Cirka 40 år senare, efter andra världskriget, började termen 
att användas i ett negativt syfte då ordet associerades med politiker, vars mål 
var att få fördelar i valet.  
 
Idag används begreppet social manipulation eller social engineering i 
samband med datasäkerhet. Termen används för att beskriva hur en person 
kan bli manipulerad till att ge ut konfidentiell information. Karaktäristiskt för en 
sådan attack är att de kan göra intrång i tekniskt avancerade säkerhetssystem 
då säkerhetshålet i systemet oftast är användaren av systemet. De som utför 
attacker använder sig av sociala och psykologiska knep för att till exempel få 
användaren att utge lösenord, klicka på länkar, ge ut kortnummer eller annan 
information som användaren normalt inte skulle ge ut men som ges ut frivilligt 
på grund av de knep som används av förövaren [9] [10].  
 
Det finns stora företag som blivit offer för social manipulation. 2011 blev RSA 
utsatta för en phishingattack, 2015 förlorade Ubiquti Networks 39 miljoner 
dollar genom ett e-postbedrägeri och Yahoo förlorade över 3 miljarder konton 
när de blev utsatta för phishing [11] [12].  
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2.2 Hur går en attack som använder sig av social manipulation 
till?     

Målen för en social manipulationsattack kan vara olika, till exempel ekonomisk 
vinst, få tillgång till hemlig information eller orsaka serviceavbrott. Däremot 
har alla attacker av denna typ en sak gemensamt, nämligen att de alla har ett 
mål. Attacken utförs i olika steg och är därför inte en enstegsattack. 
 
Idag och under de senaste åren har många företag och privatpersoner 
investerat pengar i att förhindra tekniska attacker genom att spendera dessa 
pengar på antivirusprogram, brandväggar och intrångsdetekteringssystem. 
Detta öppnar upp möjligheten för angripare att utföra social manipulation, då 
dessa typer av attacker kan kringgå de dyra tekniska systemen. Detta innebär 
att en del pengar som investerats i olika skydd blir bortkastade då företag och 
privatpersoner har glömt bort att implementera säkerhet mot sig själva [8]. 
 

2.3 Motiv bakom utförandet av social manipulation 

Den finns olika orsaker till varför hackare använder sig av social manipulation. 
Genom att förstå dessa motiv kan motåtgärder användas. I denna sektion 
finns en beskrivning, enligt Zager, av olika motiv till varför hackare använder 
sig av social manipulation [13] [14]. 
 

2.3.1 Fritidshackare 

Fritidshackare (eng. casual hacker) är den största gruppen och motivet 
bakom deras attacker är nyfikenhet. De är oftast inte så skickliga och 
använder sig oftast av arbeten utförda av mer avancerade hackare. På grund 
utav deras okunskap, har de en tendens att lämna ledtrådar och spår efter 
sig, vilket gör det lätt att spåra dem. Fritidshackare kan också motiveras av att 
bli igenkända och accepterade av andra. 

2.3.2 Politiska hackare 

Politiska hackare eller “cyberaktivister” är motiverade av ett specifikt mål. De 
använder sin kunskap, vilken kan variera, för att exponera och för att samla 
information som är relevant till deras tro eller specifika mål. Exempelvis kan 
pengar, viktigt data och information samt exponering vara sådant som 
politiska hackare vill komma åt. 

2.3.3 Organiserade brott 

Organiserade brott är en definition på hackare som gör detta som sitt 
heltidsjobb, det vill säga för ekonomisk vinning. Dessa hackare är ofta 
intresserade av bankinformation eller företagshemligheter. De är också, 
jämfört med fritids– och politiska hackare, väldigt organiserade och tar 
försiktighetsåtgärder innan de gör något. Därför är det svårt att spåra dessa 
hackare då de inte lämnar spår eller ledtrådar efter sig. 
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2.4 Attackcykel 

Enligt Social-engineer.org finns fyra steg i en social manipulationsattack, 
dessa visas i Figur 1 [15]. Det första steget för en angripare är att undersöka. 
Detta görs genom att samla information om sitt offer samt att välja vilka 
tekniker man ska använda för sin attack. Hur bra attackens resultat kommer 
bli avgörs oftast under detta steg och därför spenderar angriparen mycket tid i 
denna fas. Undersökningen kan göras på olika sätt, ibland behövs tekniska 
kunskaper och ibland sociala. Vissa delar av förundersökningen görs online 
medan andra görs i verkligheten. De olika metoder som används för att samla 
in information beror på vilken typ av företag eller målgrupp som är måltavlan 
och vilket typ av information som angriparen vill få tag på. 
 

 
Figur 1. Attackcykeln i en social manipulationsattack. 

 
Andra steget i attackcykeln är att etablera kontakt. Detta steg är också ett 
kritiskt moment då nivån av relationen bestämmer om det kommer bli lätt eller 
svårt för hackaren att nå sitt mål. Det kan till exempel vara viktigt för hackaren 
att etablera positiva band med offret då det ger större sannolikhet att offret 
delar privat information snabbare. Exempelvis kan ett enkelt knep vara att 
visa familjefoton för receptionisten. 
 
Det tredje steget är exponering och är utförandet av attacken. I detta steg 
använder sig angriparen av den information som fåtts fram tidigare, det vill 
säga att angriparen utnyttjar sin relation till offret. Det är också i denna fas 
som hackaren måste vara försiktigt så att inga misstankar väcks. Ett exempel 
är att offret håller upp dörren till angriparen till ett område som han/hon 
annars egentligen inte har tillgång till. 
 
Den sista och fjärde fasen innebär slutet på attacken. Det är i detta skede 
som attacken blir komplett. Det bästa scenariot, för en angripare, är att offret 
inte förstått vad som hänt. Istället är det bra om offret mår bra över att 
han/hon hjälp till. Detta är speciellt bra om angriparen planerar att göra 
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ytterligare en attack i framtiden. Denna fas är också till för att städa upp, det 
vill säga att få bort eventuella spår eller lösa trådar som kan kopplas tillbaka 
till angriparen. 
 

2.5 Varför agerar människor på sina känslor? 

Amygdalan, eller mandelkärnan, är en del i hjärnan [16]. Amygdalans primära 
roll är att behandla minnen, olika val som gjorts eller ska göras samt känslor 

såsom rädsla, nyfikenhet och girighet. När amygdalan är stimulerad så tas 

energi för att processa information från människans rationella tänkande. Detta 
är varför människor kan göra beslut baserat på känslor. 
 
Angripare som använder sig av phishing är bra på att utnyttja hur den 
mänskliga hjärnan fungerar [16]. Angriparen hoppas på att offret inte ska 
tänka klart och istället basera sin val på känslor. I Figur 2 kan vi se 
känslocykeln som kan uppstå under en social manipulationsattack [16]. I 
första steget skickar angriparen ett e-postmeddelande vilket ger ett 
känslomässigt svar från offrets kropp, till exempel hjärtklappning. När denna 
känslomässiga respons blir tillräckligt stor, kommer amygdalan i hjärnan att få 
offret att tänka irrationellt och dåliga beslut kan tas.  

 
Figur 2. Den emotionella cykeln. 
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Chrisopher Hadagny påpekar hur viktigt det är med kritiskt tänkande i sin bok 
“Phishing Dark Waters” [16]. När man mottar ett e-postmeddelande bör 
mottagaren stanna upp och tänka på dessa få frågor: 

• Känner jag personen som skickat e-postmeddelandet? 
• Förväntar jag mig att få det här e-postmeddelandet? 
• Är kraven eller förfrågan i e-postmeddelandet rimliga att ställa? 
• Spelar e-postmeddelandet på känslor som rädsla, nyfikenhet eller 

girighet för att få mottagaren att vidta åtgärder? 
 
Att ta några minuter för att tänka och analysera kommer göra att beslutet som 
tas, med högre sannolikhet baseras på rationellt tänkande. 
 

2.6 Olika typer av social manipulation 

Det finns flera olika typer av attacker när det kommer till social manipulation. 
Denna uppsats kommer endast att beskriva phishing. 
 

2.6.1 Phishing 

1995, när AOL (America Online) var den största leverantören för internet, 
började de första phishingattackerna. Det var under detta år som hackare 
började använda sig av algoritmer och program för att komma åt konton och 
kreditkortsnummer genom att låtsas vara supportpersonal för AOL [17].  
 
Ordet phishing kommer från ordet fiske (eng. fishing) eftersom angriparen 
använder bete för att lura in sitt offer och ge angriparen känslig information. 
Attacken kan utföras över vilken kanal som helst, från fysisk närvaro till 
sociala nätverk. Om attackerna är inriktade mot individer eller ett specifikt 
företag så kallas det för spear phishing (sv. riktat nätfiske eller harpunfiske). 
Spear phishing kräver att angriparen samlar mer specifik information om det 
avsedda offret, och är därför mer framgångsrik än vanlig phishing [17].  
 
En vanlig egenskap som en phishingattack har är att den utger sig att komma 
från en säker källa för att dra till sig användarens uppmärksamhet. Genom att 
stimulera offrets nyfikenhet kan angriparen använda sig av förkortade URL:er 
eller inbäddade länkar för att omdirigera offret till en skadlig domän som liknar 
en legitim webbplats. Vissa e-postmeddelanden innehåller bilagor som laddar 
ner skadliga program till offrets dator. Andra attacker använder sig av metoder 
som spoofing, vilket innebär att informationen i Från-rubriken i ett e-
postmeddelande verkar vara från en legitim källa när det egentligen visar sig 
att avsändaren i rubriken är förfalskad. Angriparen använder sig också av 
kopierat innehåll från företag såsom loggor, standardtexter och textstilar för 
att få den förfalskade hemsidan eller meddelandet att verka mer trovärdig 
[18].  
 
En vanlig typ av phishingattack är den mer än 200 år gammal Nigerian 419 
[19]. Denna bluff finns i olika varianter och försöker generellt sätt att spela på 
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offrets känslor. Ett exempel på en sådan attack är ett meddelande som 
handlar om en släkting som nyligen avlidit och ger bort sin förmögenhet till 
offret. 
 
Under 2017 såg Anti-Phishing Working Group (APWG) en ökning av 
phishingattacker som riktar sig mot e-postleverantörer, finansiella företag 
såsom banker samt mot förvaringshemsidor (eng. cloud storage). APWG 
presenterade hur många antal unika e-postmeddelanden av typen phishing 
som APWG fått från användare. I november 2017 var det 86,547 och i 
december 2017 var antalet 85,755 rapporter [20]. Detta i jämförelse med 
november 2016 då det var 64,324 och 95,555 rapporter i december [21]. 
 
Figur 3 är ett exempel på ett typiskt phishingmeddelande. I bilden kan man se 
att sändaren försöker lura offret att meddelandet är från en av Sveriges 
största matbutikskedja. Men vid en närmare titt på “Från-rubriken” så är inte 
e-postmeddelandet från Coop. Istället är meddelandet från 
h.ho@havadurumuhaber.com. Detta är ett exempel på phishing eftersom ett 
så stort företag som Coop skulle ha ett eget domännamn såsom 
“Michael@coop.se”. Figur 4 visar också att länken “klicka här” inte leder till 
Coops hemsida. 
 

 
Figur 3. Phishingmeddelande via e-post. 

 

 
Figur 4. Länk som går till okänd källa. 

2.6.2 Vishing 

Ordet vishing är en sammandragning av “voice phishing”, det vill säga att 
denna attack involverar angriparens försök att erhålla information via telefon 
[22]. De vanligaste metoderna är att ringa kundtjänst eller ringa företag och 
låtsas vara teknisk support. 

mailto:h.ho@havadurumuhaber.com
mailto:Michael@coop.se
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Vishing har visat sig vara en effektiv metod för att erhålla information där all 
information som fås ses som en vinst eftersom den kan användas vid ett 
senare tillfälle eller till och med säljas vidare. 

2.6.3 Spear phishing 

Spear phishing har ett större fokus på specifika individer eller företag jämfört 
med vanlig phishing. Angriparen skapar ett e-postmeddelande med innehåll 
som är relevant för offret och som inte väcker misstanke [23]. För att skapa 
meddelandet letar angriparen efter information på sociala medier eller så utför 
angriparen en ”browsing sniffing” vilket innebär att angriparen försöker ta reda 
på vilken webbläsare offret använder för att verka mer legitim och för att få 
förtroende. Spear phishing har blivit mer populärt på grund av den höga 
framgångsgraden. Däremot kräver attacken mer ansträngning eftersom det 
kan ta upp till flera månader att planera. 
 
Ett exempel på spear phishing skulle kunna vara när en angripare skickar ett 
e-postmeddelande till personalen på ett företag och låtsas vara en del av IT-
supporten. I meddelandet begär angriparen att personalen antingen svarar på 
meddelandet med sina inloggningsuppgifter eller klickar på länken som finns i 
meddelandet. Försöket kan leda till en skadlig attack [23]. 
 

2.7 Taxonomi av phishing 

Detta avsnitt innehåller en klassifikation av phishing baserat på det sätt som 
angriparen samlar ihop information om sina offer. 
 
Det första avsnittet innehåller två kategorier, antingen social manipulation 
eller tekniska tillvägagångssätt. Kategoriseringen är baserad på vilket sätt 
angriparen lurar offret, det vill säga om det är via social manipulation eller om 
angriparen använder sig av en skadlig kod för att locka offret. Figur 5 visar en 
enkel klassifikation av en phishingattack.  
 

2.7.1 Social manipulation 

En angripare som använder social manipulation försöker genom flera olika 
metoder kontrollera offrets beteende för att kunna få information som är 
användbar för angriparen. Informationen varierar mellan personuppgifter och 
finansiella uppgifter. Social manipulation kan ske genom olika medel där 
denna uppsats har valt att nämna via e-post. 
 

2.7.1.1 E-post 

Bluffmejl eller email spoofing (eng.) innebär att angriparen förfalskar sin 
avsändaraddress eller identitet. E-posten används för att till exempel övertala 
offret att skicka personuppgifter [8]. Det kan ske på flera olika sätt, till exempel 
att angriparen genererar en falsk länk [24]. Denna typ av attack kallas för 
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mimicking (eng.), där offret trycker på länken som i sin tur gör så att offret 
dirigeras om till en falsk hemsida. 

2.7.1.2 Telefon 

Ett exempel på en vishingattack är när ett offer får ett samtal med ett 
förinspelat meddelande som ber offret återkomma för att verifiera 
bankuppgifter [8]. Vishing är inte så stort jämfört med phishing via e-post och 
därför kommer inte vishing diskuteras i denna uppsats. 
 

2.7.2 Tekniska tillvägagångssätt 

En angripare kan använda olika tekniska tillvägagångssätt under en attack. 
Nedan nämns några av dem. Dessa alternativ kräver en djupare teknisk 
kunskap för att kunna genomföras. 

2.7.2.1 Man-in-the-middle 

I en man-in-the-middle-attack (MITM) placerar angriparen sig själv mellan 
offret och den legitima hemsidan. På det sättet går alla meddelanden mellan 
offret och hemsidan via angriparen. Angriparen kan också låtsas vara 
användaren eller hemsidan. Det finns många olika varianter på denna typ av 
attack, till exempel SSL hijacking (eng.) eller HTTPS spoofing (eng.) [9]. 
 
Ett exempel på hur en MITM-attack med hjälp av phishing går till är 
exempelvis när offret får ett e-postmeddelande från angriparen där 
meddelandet ser ut att vara från en legitim källa. Attackeraren har då skapat 
en hemsida, som ser ut som den legitima hemsidan för exempelvis en bank. 
På så sätt luras offret till att skriva in sina inloggningsuppgifter som då hamnar 
i händerna på angriparen. 

2.7.2.2 Cross site scripting (XSS) 

Attacken genomförs genom att angriparen använder sig av svaga 
säkerhetstekniker i webbapplikationer [24]. En XSS-attack sker när hemsidan 
har laddats upp utan någon validering, vilket gör det möjligt att manipulera 
den genererade sidan som visas för offret. 
 
Under en XSS-attack kan angriparen ha flera tillvägagångssätt, en vanlig 
teknik är att injicera skadlig Javascriptkod på en hemsida som tillåter 
användaren skriva in data. Denna teknik används vanligen för att stjäla 
inloggningsuppgifter [24]. 

2.7.2.3 Session hijacking 

Session hijacking, även kallad cookie hijacking (eng.), är en vanlig typ av 
attack där angriparen skapar en denial of service-attack (DoS), som hindrar 
en normal användning av system och tar sessionsnyckeln för att stjäla 
identiteten och kan därmed komma åt information illegalt. Attacken kan till 
exempel tvinga mobilstationen att bryta anslutningen med en viss 
åtkomstpunkt [25]. 
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2.7.2.4 DNS poisoning 

Angriparen skapar en falsk DNS-server som används för att förenkla 
adressering i de system som använder länknamn eller URL:er och försöker att 
locka offret att kommunicera med servern. Om offret luras att skapa en 
koppling kan offret installera skadlig kod eller dirigeras om till hemsidor med 
skadlig kod [24]. 
 

 
Figur 5. Taxonomi av phishing. 

2.7.3 Taxonomi av e-post 

E-post är det vanligaste mediet som används av hackare. När en angripare 
skickar ett e-postmeddelande till offret så finns det olika typer av meddelande 
som angriparen kan skicka [7]. Nedan finns dessa indelade i tre olika typer av 
e-post. Se figur 6.  
 

2.7.3.1 Länkar 

Ett e-postmeddelande som innehåller en länk. Meddelandet kan ha okända 
URL:er eller innehålla en URL som ser ut att vara legitim. Länkarna kan 
dirigera om offret till en falsk hemsida som ser ut att vara legitim, en så kallad 
mimicking-attack. Avsikten är att locka offret att ge ut känslig information. 
Länkarna kan även resultera i att offret installerar skadlig kod på sin dator. 

2.7.3.2 Filer 

Vissa e-postmeddelanden har bifogade filer. Angripare som använder sig av 
skadliga filer förfalskar sin avsändaradress i hopp om att offret ska tro att 
källan är autentisk. När en fil eller bilaga laddas ner kan även skadlig kod 
laddas ner samtidigt. 

2.7.3.3 Uppmuntran 

De meddelanden som är uppmuntrande innehåller vanligtvis inga länkar eller 
filer. Istället försöker angriparen att agera på offrets känslor som girighet, ilska 
och nyfikenhet. Ett exempel på uppmuntrande e-postmeddelanden är 
Nigerian 419, där angriparen låtsas vara advokaten till en av offrets släktingar. 
Ibland kan även angriparen hävda att offret har ärvt en stor summa pengar 
och behöver därför betala en liten summa för att kunna ta del av arvet. 
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Figur 6. Taxonomi av e-post. 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras kartläggningen och undersökningen. 
Arbetet som görs i detta kandidatexamensarbete innehåller inte några egna 
tester, undersökningar eller iscensätta phishingattacker. De finns inte heller 
några enkätundersökningar. Arbetet baseras på den forskning och de artiklar 
som finns idag. Därför kommer sökmetoder beskrivas i detta kapitel samt 
urvalet av artiklar, böcker och annan information. Arbetet innehåller två 
intervjuer för att ta reda på hur det ser ut på arbetsplatser när det gäller 
phishing. 
 

3.1 Litteraturstudie 

För att ta reda på vilka lösningar som finns inom phishing görs en omfattande 
litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att man samlar data och information 
från tidigare studier, texter och böcker. På så sätt kan man skaffa sig en bild 
av sitt eget problem och förhoppningsvis svara på frågeställningen. 
 
Med hjälp av KTH Bibliotekets söktjänst har vi möjlighet till att söka i olika 
auktoriserade databaser med vetenskapliga artiklar så som IEEE Xplore, 
ResearchGate och ACM Digital Library. Dessa databaser används för att 
försäkra oss om att vi använder oss av pålitliga källor och artiklar. Vi använder 
oss även av fysiska böcker.  

3.1.1 Sökord 

För att få bra resultat i våra sökningar i de databaser som används försöker vi 
använda ord som matchar vår frågeställning. Exempel på sökord är phishing, 
email phishing, phishing AND solution, phishing AND email AND protection 
osv. Flera sammansättningar av sökord och olika typer av synonymer till 
phishing och social engineering används också.  

3.1.2 Urval 

Olika undersökningar och tester som hittas för att detektera skydd mot 
phishing ska analyseras och jämföras med varandra. Urvalet av artiklarna 
görs genom att exempelvis se hur titlarna passar med våra söktermer eller 
genom att läsa artiklarnas sammanfattningar eller inledande stycken för att se 
om de känns relevanta. Vi har också i åtanke att inte använda artiklar som är 
för gamla, där vi helst vill ha artiklar som inte är äldre än 2010. 

3.2 Intervjuer 

För att få en mer praktisk bild på hur företag jobbar för att förebygga phishing 
och social manipulation kommer två intervjuer på företaget Knowit att 
göras.  Intervjuerna kommer hållas på Knowits kontor i centrala Stockholm, 
där varje intervju varar cirka en timme. Frågorna är breda och undersöker 
dels vad den intervjuade anser om phishingattacker, hur de arbetat för att 
motverka phishing samt vilka metoder de anser fungerar och hur de ser på 
framtida lösningar inom phishing. Därför har intervjuerna öppna frågor för att 
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de intervjuade ska ha möjlighet att berätta så fritt som möjligt. För att få 
intervjuerna så anpassade som möjligt ställs inte alla förberedda frågor till de 
båda intervjuade. Följdfrågor ställs också i intervjuerna vid otydligheter eller 
för att få mer utvecklade svar.  En sammanfattning av frågorna kan ses i 
Bilaga A. Under intervjuerna antecknas svaren samt att intervjuerna spelas in 
för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna.  
 
Intervjuerna görs i början av arbetet och kommer förhoppningsvis stötta vårt 
syfte i att phishing är ett problem och att fortsatta arbeten inom motverkandet 
av phishing bör göras. 
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4  Resultat 

Nedan presenteras resultaten för rapporten. För att få en så tydlig bild som 
möjligt av phishing valde vi att först dela in phishing i två kategorier – social 
manipulation och tekniska tillvägagångssätt. På så sätt blev det lättare att se 
vilka medel som användes för att utföra dessa typer av attacker. 
 
Skyddet/förebyggandet mot phishing i detta arbete tittar inte på lösningar för 
vad som händer när exempelvis skadlig kod eller programvara redan är 
installerat på offers dator. Vi tittar istället på förebyggande lösningar där man 
kan detektera phishing i tid. Vilka skydd vi har hittat mot phishing visas i figur 
7. 
 

 
Figur 7. Skydd mot phishing. 

 

4.1 Säkerhetsmedvetenhet och utbildning 

Det är oftast den mänskliga faktorn som är en kritisk punkt och som ofta 
förbises. De mänskliga felen kan förebyggas genom utbildning och aktiviteter. 
NIST har utvecklat riktlinjer för federala avdelningar och byråer för att öka 
medvetenheten om informationssäkerhet och utbildningsansvar 
[26].  Riktlinjerna identifierar steg som ska upprätthålla en medvetenhet och 
ett träningsprogram på företagen. Många organisationer anser att 
medvetenhet och träning är olika, var och en med olika mål, syften och 
tillvägagångssätt [7].  
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Det finns fyra stora fördelar med säkerhetsmedvetenhet, träning och 
utbildning [1]: 

1. Förbättrar beteendet hos anställda. 
2. Ökar chansen att hålla anställda ansvariga för sina handlingar. 
3. Minskar företagets ansvar för anställdas beteende. 
4. Får personalen att följa de avtal som företaget har. 

 
Både NIST och ISO 27002 är överens om att utbildningsnivån beror på den 
anställdes roll. Det finns behov av program som börjar med den lägsta nivån, 
medvetenhet och bygger sig upp till träning och en högre utbildning [26]. 
 
I figur 8 finns en sammanfattande modell som gjorts av NIST. Den innehåller 
fyra nivåer. Längst ner i botten ligger det som kallas “Säkerhetsmedvetenhet”, 
detta lager kräver att alla anställda måste känna till vikten av säkerhet och 
förstå de policys som företaget har. Det finns ett brett utbud av aktiviteter och 
material som kan användas i detta steg av programmet. Exempel på 
aktiviteter är workshops och olika möten för att ge ut relevant information. Om 
medvetenhetsprogrammet inte aktivt implementeras kan den anställde börja 
försumma sitt säkerhetstänk och risken för olyckor ökas [1]. 
 
Träning representeras av de två mittenlager i modellen. Den är utvecklad för 
att lära sin personal hur det kan utföra sina uppgifter med säkerhet i åtanke. 
Beroende på vilken roll den anställda har ska träningen bli skräddarsydd för 
gruppen och deras behov [26]. Den personal som arbetar med 
systemunderhåll, utveckling och programmering kräver en mer specialiserad 
och avancerad utbildning. Medan ledningen, som exempelvis håller på med 
ekonomi, bör få utbildning om vilka risker och kostnader som finns inom 
ämnet för att kunna göra avvägningar [27]. 
 
Det sista och översta nivån av modellen är utbildning och det mest 
avancerade programmet. Den riktar sig till de personer vars jobb kräver 
expertis inom området. Det är även ett sätt att hålla sig i takt med de hot och 
nya teknologier som finns [27]. 
 
En studie visar att medvetenhetsträning inom säkerhet har en inverkan på 
klickfrekvensen för skadliga länkar [5] [28]. Den visar även att egen träning 
gör den mest märkbara skillnaden. 
 
Det finns upp till en miljon skadliga länkar som klickas under en dag och över 
800 000 användare som delar sina personliga uppgifter [5]. I samband med 
att kostnaderna för cyberbrottslighet ökar varje år finns det ett tydligt behov av 
träning och utbildning bland användarna. Så den verkliga frågan är, vilken 
form av utbildning förhindrar phishingattacker från att lyckas? En forskning 
fokuserad på användare och internetsäkerhet var indelad i tre olika grupper 
med 50 deltagare vardera, alla med olika nivåer av säkerhetstänk. Den visade 
att en kombination av klassrumsträning och egen träning ger bäst resultat. 
Det vill säga att påbörja och granska ämnet individuellt och sedan delta i 
gemensam träning under en tidsperiod [5]. Studien visar att de som endast 
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hade egen träning hade en lägre klickfrekvens på 42% än innan, medan de 
som endast hade klassrumsträning sjönk med 15% direkt efter föreläsningen 
och senare ökade klickfrekvensen. Det resulterade i slutändan i en nedgång 
på 2%. Därför är en kombination av både föreläsningar och kontinuerlig 
egenträning bästa receptet för framgång. 

 
Figur 8. Modell för utbildning inom säkerhetsmedvetenhet. 

 

4.1.1 Brister 

Det finns stora brister i denna träning och det är för att varje företag får själva 
skriva ihop sin utbildningsplan efter deras behov.  Detta medför att många 
företag försöker hitta egna övningar som ska fungera till utbildningsplanen 
istället för att fokusera på vad de ska behöva lära sig. Med tanke på att 
utvecklingen inom ämnet avancerar fort så ökar sannolikheten att företagen 
inte hinner lägga tid på detta och uppdatera personalen i den takt som de 
hoppats på. 

4.1.2 Förbättringar 

Det diskuteras mycket om träning och utbildning i NIST och ISO 27002 men 
det är inte alltid tydligt vad till exempel affischerna ska innehålla för att det ska 
bli effektivt och därmed öka säkerhetsmedvetandet på arbetsplatsen. Det som 
saknas är mer tydlighet på vad som har prövats och vad som har gett positiva 
resultat, till exempel visar artikeln om klickfrekvensen att workshops ger en 
positiv effekt på säkerhetsmedvetandet men inga förslag på hur den ska gå 
till. 
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4.2 Maskininlärning 

Maskininlärning är ett populärt verktyg inom dataanalys och kan användas för 
att upptäcka och filtrera bort e-postmeddelanden som innehåller phishing. Vid 
sökande av forskningsartiklar om detektering av phishing är maskininlärning 
det område som det forskas mest inom men det är generellt inte speciellt 
använt hos företag än. Detta kapitel tar därför upp maskininlärning för att visa 
hur vi i framtiden kan använda denna teknik för att upptäcka phishing. På 
grund av att vi inte hittat någon riktig implementation som använder 
maskininlärning har vi enbart valt att nämna maskininlärning som en alternativ 
lösning. Vi har delat upp maskininlärning i två delar – klassificeringstekniker 
och kluster. 

4.2.1 Klassificeringstekniker 

Inom klassificering försöker man matcha invärden med önskade utvärden 
genom en specifik funktion. När man använder sig av klassificering för att 
klassificera e-post med phishing, skapar man en modell som kategoriserar ett 
meddelande som antingen autentiskt eller falskt. För att kunna klassificera e-
post så används en träningsmodell som lär sig klassificera olika mönster och 
instanser [29] [30]. Träningsmodellen lär sig dessa mönster från träningssetet 
genom användning av en vektor som består av relevanta funktioner:  
v = [f1,f2,..., fn]. 
 
Det finns olika faktorer som man kan ta hänsyn till när man gör en 
klassificering och nedan finns en lista på några funktioner som används i 
klassificeringsmodeller [30] [31]: 

• HTML-formaterade e-postmeddelanden  
• IP-baserad URL 
• Domännamn och antal domäner 
• Domänens ålder 
• Antalet länkar 
• Javascript 
• Nyckelord  

 

De olika metoder som kan användas för att klassificera e-post är bland annat 
stödvektorsmaskiner, neurala nätverk och naive Bayes (eng.) [29] [30]. 
 

4.2.2 Kluster 

Motåtgärder som använder sig av kluster delar upp ett set med instanser i två 
kluster – legitima och phishing. Syftet med kluster är att gruppera ihop objekt 
som har likheter. Varje objekt kan representeras av en nod, där varje objekts 
likheter mellan varandra mäts genom att se vilka gemensamma funktioner de 
har. På så sätt kan en klusteralgoritm användas för att identifiera olika 
grupper av noder, där noder i samma grupp har många likheter och noder 
som är i olika grupper har få likheter. Med hjälp av denna klusterstruktur kan 
man sedan tilldela nya objekt (noder) till rätt kluster baserat på deras likheter 
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med de andra instanserna i analysen. Två viktiga komponenter i en 
klustermetod är att mäta distansen mellan två dataexempel och 
klusteralgoritmen [29] [30].  
 
Klusteralgoritmer som har använts för att upptäcka phishingattacker och 
phishingmeddelanden är DBscan, k-means och Self-organizing-maps [32] 
[33] [34].  
 
Det finns många forskningsartiklar som testat att använda 
maskininlärningmetoder för att detektera phishing. I en artikel användes 
beslutsträdsalgoritmer (eng. decision trees) för att klassificera phishing. 
Algoritmen kunde i genomsnitt detektera 83% av phishingsidorna [35]. I en 
annan artikel kunde 97% av phishingsidor klassificeras rätt genom att 
analysera deras URL:er [36]. 
 

4.2.3 Brister 

Eftersom det forskas så mycket inom maskininlärning och samtidigt finns så 
få använda implementationer som används för att motverka phishing är det 
svårt att i dagsläget säga vilka brister som finns.  

4.2.4 Förbättringar 

Något som många angripare gör med e-postmeddelanden är att de stavar fel 
eller har fel meningsuppbyggnad. Detta kan bero på att de medvetet gjort så 
eller att de använts sig av ett översättningsprogram. En förbättring som skulle 
kunna användas är att klassificera e-postmeddelanden utefter språket, det vill 
säga om det är rättstavat eller inte. 

4.3 Nätverksnivå 

Det finns möjlighet att filtrera e-post på nätverksnivå. Det sker genom att 
begränsa en uppsättning av domäner samt IP-adresser att komma in i 
nätverket. Genom att till exempel svartlista (eng. blacklist) domäner och IP-
adresser så filtreras och reduceras kommunikationen med dessa domäner 
eftersom systemet har markerat dessa som angripare.  
 
Denna uppsats har delat upp nätverkslösningar i olika kategorierna – anti-
spamfilter och DNS-baserade svartlistor och vitlistor. Dessa tekniker är väl 
använda idag.  
 

4.3.1 DNS-baserade svartlistor och vitlistor 

Svartlistor, även kända som DNSBL (eng. Domain Name System Blacklist) 
eller DNS-svartlistor, är spam-blockeringslistor som tillåter en 
webbplatsadministratör att blockera e-postmeddelanden från specifika system 
som har en historik av att skicka skräppost/spam. Som namnet antyder är 
listorna baserade på domännamnssystemet (DNS), som omvandlar 
domännamn som exempel.com till IP-adresser som exempelvis 
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66.141.238.152. Detta gör listorna mycket lättare att läsa, använda och söka i. 
Om användaren av en DNS-svartlista tidigare har fått skräppost av något slag 
från ett specifikt domännamn, skulle den servern "svartlistas" och alla 
meddelanden som skickats från den adressen skulle antingen flaggas eller 
avvisas från alla webbplatser som använder den specifika svartlistan [37]. 
 
Vitlistor(eng. whitelists) fungerar som svartlistor, men tvärtom. Vitlistor 
innehåller URL:s till legitima och pålitliga webbsidor. Om en webbsida inte 
finns med på vitlistan så anser listan att webbsidan är en phishingsida eller en 
sida med skadlig programvara [38]. 

Den första DNS-svartlistan skapades 1997. Den kallades RBL(eng. Real-time 
Blackhole List), vars syfte var att blockera skräppost och att utbilda 
leverantörer av internettjänster och andra webbplatser om skräppost. Idag 
används DNS-svartlistor väldigt sällan i utbildningssyfte, men funktionen att 
blockera e-post och skräppost används fortfarande som det primära syftet 
idag. Nästan alla e-postservrar idag har minst en DNS-svartlista för att minska 
mängden skräppost som en användare av deras tjänst får [37].  Sedan 1997 
har massvis av olika DNS-svartlistor dykt upp och som fungerar olika 
beroende på vad som uppfyller eller inte uppfyller deras kriterier för vad en 
spammare är. På grund av detta kan svartlistor variera väldigt mycket om 
man jämför dem med varandra. Vissa är striktare, andra svartlistor listar bara 
IP-adresser under en viss tid, exempelvis från det datum då det sista 
skräppostmeddelandet mottogs av administratören, jämfört med andra som 
manuellt underhålls. 
 
Detta leder till att vissa listor fungerar bättre än andra eftersom de upprätthålls 
med en större nivå av trovärdighet än konkurrerande listor kan ha. Användare 
kan också använda dessa skillnader för att bestämma vilken DNS-svartlista 
som fungerar bäst för dem beroende på vad deras specifika säkerhetsbehov 
är. Mindre strikta svartlistor kan göra det möjligt för mer skräppost att komma 
igenom, de kanske inte blockerar meddelanden som inte är skräppost och 
som har felaktigt identifierats i andra listor med striktare kriterier. För att 
underlätta detta har DNS-svartlistor som är avsedda att användas av 
allmänheten vanligtvis en specificerad och publicerad policy som anger vad 
en lista har för kriterier. Detta för att uppnå allmänhetens förtroende för sina 
tjänster, men också för att se till att de upprätthåller sina egna policys [24]. 
 
När en webbsida besöks kommer webbläsaren att hänvisa sidan till en 
svartlista som undersöker om sidans URL är med i listan eller inte. Om 
URL:en finns med på listan kommer användaren att bli varnad om att sidan 
inte är säker. Detta sker ofta genom aktiva varningar, det vill säga varningar 
som blockerar användaren från att besöka sidan.  
 
Svartlistor har låg falsk positivitet, men de kan fortfarande inte upptäcka sidor 
som inte finns med på listan, vilket är en stor nackdel.  Webbsidor har en 
väldigt kort livscykel medan inrättande av svartlistan har en lång 
fördröjningstid, vilket då innebär att effektiviteten blir låg [39]. Svartlistorna 
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används också när en dator (IP-adress) har skickat ut stora mängder e-post. 
En SMTP server som stöder svartlistor kontrollerar i realtid om avsändarens 
IP-adress finns registrerad i listan. Om avsändaren finns med, stoppas 
meddelandet. Det är också vanligt att meddelandet går tillbaka till avsändaren 
och meddelar att deras IP-adress är svartlistad.  
 

4.3.1.1 Brister 

Det största problemet med svartlistor är att det dyker upp nya phishingsidor 
och avsändare hela tiden vilket innebär att alla sidor och IP-adresser inte 
hamnar på svartlistan. Detta innebär att en angripare kan hinna utföra en 
attack innan de hamnat på listan. Studier visar att de flesta phishingattacker, 
63%, utförs redan under de första två timmarna. Detta innebär att det måste 
skapas nya tekniker som på ett snabbare sätt kan identifiera phishingsidor 
och förhindra de så kallade zero-day och zero-hour attackerna eftersom 
svartlistor bara upptäcker ca 20% av dessa attacker [40].  
 
En annan brist i svartlistor är när vissa webbsidor och IP-adresser blir 
felklassificerade, så kallade falskt positiva (eng. false positive). Detta betyder 
att legitima webbsidor/IP-adresser klassificeras som phishing. Detta innebär 
att en användare kan ha svårt att lita på svartlistesystemet då det inte 
fungerar till 100%. Det innebär att en användare kan välja att inte lyssna på 
systemet och även ignorera rätt klassificerade sidor och på så sätt gå in på en 
phishingsida trots att systemet varnat om sidan. Detta innebär att det tekniska 
skyddet inte har någon nytta och att den mänskliga faktorn tar över. 
 
En till nackdel är att angripare kan undvika att hamna på svartlistor genom att 
kontrollera en användares dator eller genom att ständigt byta sin IP-adress 
[27]. 
 
Även om en svartlista används för att blockera phishingmeddelanden är det 
inte vanligt att man blockerar en phishing-webbplats. En anledning är att vissa 
webbplatser ligger på hackade domäner. Det är därför inte möjligt att blockera 
hela domänen på grund av en enda phishingattack på den domänen. Så en 
svartlista med specifika webbadresser är en bättre lösning [35]. 

4.3.1.2 Förbättringar 

Det viktigaste att förbättra med svartlistor är tiden som det tar för att svartlista 
en IP-adress/URL. Enligt en studie så svartlistas 47–83% av phishing URL:s 
efter 12 timmar, men eftersom 63% av phishingattacker utförs under de två 
första timmarna så är denna fördröjning väldigt stor [40]. Om fördröjningstiden 
minskar kommer effektiviteten att öka, denna metod är enkel och väldigt 
användbar. Genom en enkel jämförelse med listan går det att avgöra ifall 
källan är legitim eller inte. Ett exempel på hur man kan förbättra 
fördröjningstiden är genom att samla URL:s som är hämtade från 
spam/phishingfilters vid en e-postsluss (eng. email gateway).  
 



23 
 
 
 
 

4.3.2 Anti-spamfilter 

Tekniker inom anti-spam kan hitta källan till e-posten och på så sätt minska 
attackens omfattning. Phishingmeddelanden sänds ofta ut i stora mängder 
som verkar komma från en legitim källa men innehåller alltid antingen en falsk 
avsändare eller falsk information [24]. Detta tillvägagångssätt innebär att 
innehållet i e-postmeddelandet utvärderas och jämförs mot flera olika regler 
som har lagts till sedan tidigare. Varje regel får en poäng och antalet avgör 
sannolikheten för om meddelandet är spam eller inte [41]. 
 
Det finns ett flertal sätt att filtrera spam på: 

• Innehåll – filtret utvärderar innehållet i meddelandet för att avgöra om 
det är spam eller inte. 

• Rubrik – filtret utvärderar rubriken och söker efter falsk information. 
• Uppmaning – om meddelandet uppmanar användaren att till exempel 

skriva in en kod. 
• Svartlistor – filtrerar bort alla de meddelanden som kommer från en 

viss användare. 
• Tillåtna – varje avsändare måste vara godkänd av mottagaren. 

 

4.3.2.1 Brister 

Det finns ett flertal brister med ett anti-spamfilter. Den största är att dessa 
regler som sätts är kända av angriparna och de kan därmed komma undan 
med attacken. Även om denna metod inte är 100% effektiv så förlitar sig 
många företag på dessa filter för att det ger ytterligare ett skydd för 
användaren. Många förlitar sig på att filtret alltid ska fungera och riskerar 
därmed att glömma ett e-postmeddelande kan vara spam när den mottages i 
inkorgen. 
 

4.3.2.2 Förbättringar 

Eftersom det finns många program som erbjuder anti-spamfilter så är det 
viktigt att användare och företag väljer rätt filter. Är till exempel säkerhet en 
viktig del av ett företag så kan det “tillåtna filtret” vara att föredra medan för en 
privatperson som får nyhetsbrev eller liknande skulle behöva ett 
“innehållsfilter”. På grund av att preferenserna är många så är det många som 
kombinerar dessa filter efter sitt eget behov och de förbättringar som finns är 
väldigt få då varje kombination av filter fungerar bra. 
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4.4 Toolbars och plugins 

Det finns flera tillägg som kan installeras i webbläsaren som ett 
antiphishingverktyg. Det finns flera företag som erbjuder dessa tillägg som 
kan förbättra upplevelsen och minimera riskerna för en phishingattack. Det 
finns olika metoder som företagen använder sig av för att avgöra legitimitet av 
hemsidor genom att kolla IP-adresser i kombination av heuristiska lösningar, 
användarbetyg och manuella verifikationer [42]. 

Programmet BogusBiter är ett verktygsfält (eng. toolbar) som skickar falsk 
information i HTML-form varje gång en phishinghemsida är påträffad. Enligt 
BogusBiter ska verktygsfältet, istället för att endast visa en varning till 
användaren, skicka HTML-data till phishinghemsidan. Genom att skicka falsk 
HTML-data är det avsett att störa den pågående phishingkampanjen, med 
hopp om att sådan falsk data kan göra det svårare för angriparen att hitta 
användbar information [43]. Däremot finns det begränsningar till detta 
program och det är att verktygsfältet måste installeras på en tillräckligt stor 
användarbas för att det ska bli effektivt. Om användarbasen är stor kan 
programmet orsaka DoS-attacker mot de servrar som innehåller 
phishinghemsidor. En andra begränsning är att det behövs en större 
bandbredd för att icke-standardiserade HTML-formulär inte kan detekteras av 
BogusBiter. 

Ett annat alternativ till BougusBiter är Humboldt. Programmen liknar varandra 
men den största skillnaden är att istället för att förlita sig på användaren så 
använder sig Humboldt på distribuerade och dedikerade klienter över internet 
samt att den lyckas undvika DoS-attacker. Detta gör Humboldt mer effektiv 
mot phishinghemsidor på grund av den data som frekvent skickas till 
phishingsidorna. Men precis som BogusBiter så har även Humboldt 
begränsningar gällande bandbredd och att icke-standardiserade HTML-
formulär inte kan detekteras [43]. 

4.4.1 Brister 

Den första bristen är att toolbars och plugins måste installeras av användaren. 
Och även med en toolbar installerad så anses inte skyddet vara tillräckligt. 
Teoretiskt så ska den försvåra angriparens uppgift i att hitta personlig 
information men ingen vet egentligen hur mycket svårare det blir. Till exempel 
kan en angripare sätta upp ett skript för att testa inloggningsuppgifterna och 
genom att utföra olika anonyma tekniker kan attackerna bli svåra att följa och 
upptäckas av andra. Med andra ord, kan det faktiska returnerade 
säkerhetsvärdet av att använda sig av toolbar utvärderas och kan ifrågasättas 
[43]. 
 
Toolbars och plugins använder sig av passiva och aktiva varningar där 
passiva varningar inte blockerar användaren från innehållet jämfört med en 
aktiv varning som faktiskt blockerar exempelvis en webbsida. Problemet ligger 
i att många toolbars och plugins använder sig av passiva varningar som 
användare ignorerar. En studie visar att passiva varningar är väldigt 
ineffektiva. Enligt studien brydde sig bara 13% av deltagarna om de passiva 
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varningarna, medan 79% av deltagarna brydde sig när de fick aktiva 
varningar [44]. Det visar sig att användare bryr sig inte om varningar om det 
inte är så att de blir blockade från innehållet de vill komma åt [44] [45]. 
 

4.4.2 Förbättringar 

Det finns inte många framsteg som gjorts på senaste tiden inom detta 
område, dels för att toolbars anses var en gammal teknik men också för att de 
nådde sin maximala kapacitet. Metoden nådde sin maximala räckvidd strax 
innan 2010 och fokus har skiftat mot maskininlärningsalgoritmer istället. Att 
använda sig av toolbars kommer inte att ge det skydd som en användare 
förväntar sig. Den genomsnittliga effektiviteten når 50% på de toolbars som är 
gjorda av Cloudmark, Earthlink, eBay, GeoTrust, Google, McAfee, Microsoft, 
Netcraft, Netscape och SpoofGuard. Detta är inte tillräckligt för att skydda sig 
mot attacker, även om de varnar för falska hemsidor [43]. 

4.5 Heuristiska lösningar 

Det finns också phishingskydd som använder sig av heuristiska 
lösningsalternativ. Detta tillvägagångssätt använder sig av ett e-
postmeddelande och jämför innehållet med en lista som har regler. Det kan 
därför användas som ett alternativ till svartlistor eller för att förbättra listorna. 
Det visar sig att svartlistor med heuristiska komplement detekterar mer 
phishing än vanliga svartlistor [40]. Fördelen med heuristiska lösningar är att 
de kan upptäcka phishingsidor så fort de skapas, jämfört med svartlistor. 

4.6 Intervjuer 

I detta avsnitt så har en sammanfattning gjorts av de två intervjuerna som 
utfördes. Frågorna som ställdes finns i bilaga A, där inte alla frågor ställdes 
utom de anpassades efter varje person och dess tidigare erfarenheter inom 
ämnet. 
 
De båda intervjuade hade mycket gemensamt, både i erfarenheter och 
tankesätt. Efter många års erfarenhet mellan de intervjuade så finner de båda 
liknande problem, orsak på problemet men även att det är svårt att hitta bra 
skydd och att det finns mark att utforska när det gäller skydd. 
 
Det är vanligt för en arbetsplats att bli utsatt för phishing, speciellt spear 
phishing. Många kollegor som sitter på IT-avdelningen är väldigt 
uppmärksamma men att det inte är där risken sitter. Därför är det viktigt att gå 
ut i bolaget och påminna resterande avdelningar om attackerna och 
riskerna.  De har båda fått flera uppdrag att testa olika sociala 
manipulationsattacker, till exempel så skulle receptionen testas en gång och 
då fick de material att arbeta från och planera sin attack. Det är väldigt vanligt 
för företag att minska på planeringstiden för en attack och ge ett specifikt 
scenario och information som kan användas. De menar att det inte är 
meningen att sätta dit någon men att det är viktigt att få fram en siffra på hur 
många som verkligen klickar sig vidare på en länk och att det finns ett stort 
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mörkertal på till exempel spear phishing. Med hjälp av statistik på antalet 
attacker och antalet lyckade attacker som presenteras så kommer 
medvetenheten öka. För tillfället påstår många sig säga att de är medvetna 
men att när det kommer till kritan så klickar allt för många på exempelvis 
länken i ett meddelande. Till exempel när det kommer till spear phishing så 
kan man ha hur bra system som helst men den kommer ändå inte känna igen 
att det inte är legitimt och därför är det viktigt att anställda är uppdaterade och 
utbildade. 
 
Under vår första intervju togs det även upp risken med att många företag 
tillåter sina medarbetare ta med sina egna enheter såsom datorer eller 
liknande. Det försvårar arbetet för IT-avdelningen att hålla sina system säkra. 
Till exempel så är många inloggade på sina molnbaserade program hemma 
där de sparar dokument och bilder, och om en angripare får tillgång till molnet 
och medarbetaren sedan loggar in på arbetsplatsen så kan de utsätta 
arbetsplatsens system för faror och risker. 
 
Båda anser att så länge attackerna är lyckade så kommer de att fortsätta. För 
tillfället upplever de att det är en katt och råtta lek, där angriparen gör något 
olagligt och företagen försöker utreda varje fall och se vart man är sårbar och 
få mer information om hur intrånget gjordes och hur man kan undvika framtida 
risker. 
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5 Diskussion och slutsats 

Det finns många anledningar till att just detta ämne har undersökt och skrivits 
om av oss. I många år har vi blivit utsatta av phishingattacker utan att kanske 
veta om det. Hur många e-postmeddelanden går inte direkt till skräpposten 
dagligen? Genom att tekniken har avancerat så slipper vi se dessa i vår 
inkorg men det innebär inte att de inte finns, och hade vi inte haft lösningar 
som stoppar dessa så är sannolikheten att många fler skulle ha svarat på e-
postmeddelanden och klickat på länkar. Phishing har utvecklats till att bli allt 
mer sofistikerat vilket gör det svårare att upptäcka. Det leder till att mycket 
inte filtreras bort av skydden som finns ute på marknaden.  
 
Det finns mycket att säga inom ämnet, speciellt phishing och e-post. Den 
viktigaste punkten att ta med sig efter denna rapport är att ta problemet 
seriöst då konsekvenserna är större än vad man kan förvänta sig. Ur ett 
företagsperspektiv är det viktigt att minimera sin exponering men det är inte 
alltid en prioritet att skydda sig. Speciellt då tekniken avancerar och företagen 
inte alltid får tid över att uppdatera sig och sitt skydd. I många år har en del 
företag gjort ett bra jobb genom att utbilda sin personal att upptäcka standard-
phishingmeddelanden som har ett dåligt språk och verkställande. Men i 
dagsläget har phishingmeddelanden blivit mycket mer sofistikerade och 
svårare att upptäcka, och med hjälp av sociala medier får angriparen lättare 
tag i värdefull information. Många användare glömmer bort vilken slags 
information som finns ute på internet och när ett e-postmeddelande mottas 
som innehåller någon personlig information så försvinner mycket av 
misstankarna och ersätts istället av en känsla av tillförlitlighet.  
 
Denna uppsats har utvärderat det skydd som finns mot phishingmeddelanden 
och falska hemsidor. Det har gjorts en taxonomi av lösningar som har funnits 
fungera och efter studien så anser vi att det bästa skyddet är en blandning 
mellan att göra olika utbildningar i förebyggande syfte och att införa tekniska 
skydd. Varför vi tycker att det är en kombination av de båda beror på att de 
tekniska skydden ibland kan misslyckas med att blocka 
phishingmeddelanden, men med rätt medvetenhet kan människor inse att en 
länk eller en fil inte ska tryckas eller laddas ner. Ett exempel är om det skickas 
ut 10 phishingmeddelanden via e-post. Om 9 av dessa inte kommer fram på 
grund av tekniska skydd så kommer det meddelandet som kommer fram ändå 
ha en chans att lura till sig information. Om säkerhetsmedvetenheten inte 
finns, är risken större att man trycker på länken eller laddar ner en riskfylld fil. 
 
Vi har presenterat välgrundade och väl undersökta mallar för de olika stegen 
som kan göras i en utbildning och hur kan ska utföras. Det är viktigt att hitta 
den typ av utbildning som fungerar för just det specifika företaget, exempelvis 
kan storleken på företaget avgöra hur aktiviteterna ska anpassas. Det finns 
material att hitta från flera olika myndigheter och det finns flera program som 
kan/ska hjälpa till med utbildningen. Enligt NIST så ska utsträckningen av 
utbildningen vara beroende på hur ofta och vad man arbetar med inom 
företaget [26]. På grund av att alla företagets anställda kan bli attackerade, 
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anser vi att det inte alltid hjälper att göra en generell utbildning med de 
anställda. Vi rekommenderar att det istället avsätts tid för att verkligen gå 
igenom vad en anställd kan förvänta sig vid en phishingattack och vad 
konsekvenserna är. Det är i ett förebyggande syfte som tiden avsätts och 
kommer att minska sannolikheten att en attack lyckas mot företaget. Det är 
även viktigt att få chansen att samla ihop sina tankar efter en utbildning och 
sammanställa vad som är viktigt att ta med från en kurs. Precis som artikeln 
“Impact of Security Awareness Training on Phishing Click-Through Rates” 
säger så är det i slutändan självstudier som gör den största märkbara 
skillnaden [5]. Vi anser att genomförandet av kursen i grupp även bidrar till en 
bättre sammanhållning inom företaget och det vore dumt att missa chansen 
att sammansvetsa sina anställda. Att först få veta mer om ämnet i större 
grupp och göra aktiviteter tillsammans är en bra början för att sedan på 
individuell nivå fortsätta med självstudier.  
 
Vi valde att genomföra en litteraturstudie på grund av att det finns väldigt 
mycket information att hämta i olika databaser och det finns många lösningar 
som både är välbeprövade och sådana som är nya som inte har hunnit testats 
lika mycket. I slutändan valde vi att kategorisera, analysera och jämföra 
lösningar som finns och används av många användare idag. 
 
Resultatet av intervjuerna är att phishing är ett problem. Intervjuerna har 
stöttat vårt syfte i att phishing är ett problem och därför bör arbetet fortsätta 
och hitta passande eller alternativa lösningar som finns och används i 
dagsläget. Det var även användbart att se hur de arbetar med säkerhet och 
vilken vikt de har inom företag. Intervjuerna stärkte även de tankar vi hade 
innan vårt arbete påbörjades, det är att den mänskliga faktorn kommer 
fortsätta vara en del av att attackerna blir lyckade. 
 
Resultatet av arbetet visar inga överraskningar. De metoder som tidigare 
använts är inte tillräckliga längre då angriparna och deras metoder har 
utvecklats. De nuvarande tekniska lösningarna skyddar tyvärr inte mot 
angriparens kunskaper.  Därför kommer maskininlärning att vara det område 
som utvecklas mest inom framtiden då maskininlärning kan användas för att 
analysera stora datamängder.  
 

5.1 Jämförelser mellan de olika tekniska skydden 

 
Den största skillnaden mellan maskininlärning och till exempel ett anti-
spamfilter är att de tillvägagångssätt som använder sig av maskininlärning 
automatiskt lär sig att upptäcka samband och kan därmed ta beslut baserat 
på den data den fått in tidigare. Detta är en viktig del av motverkande av 
spam då angriparna ligger steget före och kan snabbt ändra sina tidigare 
metoder för att lyckas med sina attacker.  
 
Det finns inga rätt eller fel när det gäller valen av de tekniska lösningarna 
eftersom behovet ser olika ut för varje företag och privatperson. Beroende på 
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vad som efterfrågas så kommer valet att se olika ut, däremot kan det behövas 
flera lager skydd. Så att enbart använda sig av en av de lösningar som har 
presenterats i resultatet vore inte bra. Med tanke på att ingen metod kan 
garantera ett 100 % skydd så måste man skräddarsy sitt eget skydd efter sitt 
behov.  
 
Svartlistor används väldigt flitigt idag och har använts under en lång tid. Vi 
anser att de ger ett bra grundläggande skydd mot spam men på grund av 
bristerna som finns hos svartlistor, till exempel att svartlistor inte är tillräckligt 
snabba på att svartlista IP-adresser och därför missar zero-day attackerna, 
måste svartlistorna utvecklas för att kunna hänga med i utvecklingen. Det 
finns forskning där svartlistor kombineras med heuristiska alternativ men vi 
skulle gärna vilja se hur svartlistor kan utvecklas med hjälp av 
maskininlärningsalgoritmer. 
 

5.2 Framtida arbete 

Det går att fortsätta arbeta med denna uppsats och dess område. Eftersom 
det finns många olika algoritmer och AI-lösningar som filtrerar e-post så var vi 
tvungna att avgränsa oss till endast några av de alternativa lösningar som 
finns inom de olika kategorierna. I framtiden skulle en djupare analys kunna 
göras samt att flera kategorier skulle kunna jämföras och visa vilka fler brister 
och förbättringar som kan göras. Det finns även möjligheten att utöka 
uppsatsen och testa de valda kategorierna och dess lösningarna för att finna 
vilka som verkligen ger bäst skydd genom att exempelvis se vilka som släpper 
igenom minsta antalet e-postmeddelanden till inkorgen och hur mycket 
hamnar direkt i skräpposten. Vid testning kanske man också kan hitta fler 
brister inom skydden jämfört med enbart en stor litteraturstudie. 
 
Ett annat alternativ är att testa sina anställda för att mäta hur många som 
skulle klicka på en länk eller svara på ett meddelande och därmed få veta sin 
exponering. Huruvida detta anses etiskt rätt eller inte går att diskutera. Vill 
man som företag sätta ditt sina anställa och kanske få de att känna skuld? Är 
det ett av de enda sätten att testa sin exponering och visa sina anställda hur 
det fungerar? Vi anser att de siffrorna är de enda intressanta för att förstå om 
de anställda behöver mer träning och utbildning eller om IT-avdelning behöver 
se över sina system. 
 
Det finns många alternativ till skydd och många tester där personer försöker 
testa sina system. Till och med om alla system är i toppskick så har den 
mänskliga faktor en stor påverkan, där ett litet snedsteg kan leda till stora 
konsekvenser.  
 
Även om de tekniska skyddssystemen fungerar så kan det hända att ett 
phishingmeddelande ändå når en individs inkorg. Utan förståelse om att det 
finns bedragare på nätet så kan det hända att mottagaren i fråga trycker på 
länken i meddelandet och då har de tekniska skydden inte spelat någon roll. 
Vi anser därför att en kombination av tekniska skydd, så som exempelvis att 
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använda sig av en svartlista eller någon plugin kombinerat med att öka 
medvetenheten kring phishing är den ultimata lösningen för att minska risken 
för att bli utsatt. Vi anser också att det är viktigt att veta vad man ska göra 
efter man blivit exponerad för en attack. Ett exempel kan vara att företag 
pratar med sina anställda om vikten av att berätta för IT-avdelningen om man 
skulle råkat ha tryckt på en länk man inte borde. 
 
Avslutningsvis vill vi påminna om Hadagnys reflektion över vad man ska tänka 
på när man mottar ett e-postmeddelande [16]: 

• Känner jag personen som skickat e-postmeddelandet? 
• Förväntar jag mig att få det här e-postmeddelandet? 
• Är kraven eller förfrågan i e-postmeddelandet rimliga att ställa? 
• Spelar e-postmeddelandet på känslor som rädsla, nyfikenhet eller 

girighet för att få mottagaren att vidta åtgärder? 
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Bilaga A 

Nedan följer de intervjufrågor som användes. 
Arbete 

• Vad har du för bakgrund?  
• Vad arbetar du med nu?  

Social manipulation 
• Hur insatt är du inom social engineering?  
• Hur stor erfarenhet har du av ämnet? 
• Vilken typ av attack skulle du säga är den vanligaste i företagsmiljö? 
• Vet du hur vanligt det är att arbetsplatser arbetar aktivt mot att 

motverka social engineering? 
• Vad skulle du säga är den bästa metoden att motverka social 

engineering? 
Phishing 

• Hur vanligt anser du att det är att bli utsatt för phishing på 
arbetsplatser? 

• Har du några konkreta exempel på hur man kan motverka phishing? 
Om ja, vilken lösning anser du är bäst? 

• Tror du att många anställda är medvetna om phishing? 
• Varför tror du att anställda klickar på länkar? 
• Tror du att ålder spelar roll för om man kan bli lurad eller inte? 
• Finns det rutiner för lösenord?  
• Tror du att phishing kommer kunna försvinna helt i framtiden? 
• Vad anser du om företagens ovilja att dela med sig om hur många 

attacker de varit med om? 
 
Avsluta 
Specifika frågor till person A som utfört attacker på företag 

• Vilken attack är vanligast att du fått utföra på företag? Vad ber de dig 
om? 

• Har du blivit utsatt av phishing? 
• Brukar du få oönskade mail eller har ni någon form av spamfilter? 
• Får privata arbetsenheter användas här? Är det regel som du anser 

skyddar? 
• Hur gör man när man ska skicka känsliga data? 
• Hur upplever du att säkerhetsmedvetenheten har varit nu och på 

tidigare arbetsplatser?
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