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Abstract:  This thesis takes on a broader perspective of the modern age 

phenomenon we call spam. One of the aims of this thesis is 
to present and to compare the variety of methods used in the 
day-to-day fight against spam, as far they have evolved 
today, but also to present and discuss some alternative 
methods for suggested future use. The properties of a 
common e-mail (spam) are analyzed to show how the 
components that make up the structure in an e-mail can be 
used to classify spam. Furthermore I explain the naïve 
Bayesian classification methods, the signature-based 
method, the commonly used rule-based method and the 
challenge and response method and discuss these. The 
widespread use of blacklists is also explained and a close 
new variant to blacklisting, Turntide is presented and 
discussed. This is followed by a brief presentation and 
discussion of proposed countermeasure methods, including 
FFB’s and Captcha. PHEmail is then shown, a new proposed 
method which takes advantage of already established social 
relations, in the fight against spam. Next important step is to 
present the new legislative bills in USA and in the EC, the 
criticism regarding these laws is also discussed. The thesis 
finally presents two suggested methods to fight spam, both 
initiated by Microsoft: Caller ID and the use of electronic 
stamps. The thesis rounds off with an open discussion 
regarding how well this broad variety of methods may 
interact with each others.  
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1.  Inledning 
 
Jag tror inte att jag är ensam om att dagligen tvingas tampas med en stor mängd spam 
som finner sin väg till mitt e-mailkonto. Detta fenomen har jag under en längre tid i 
olika hög grad riktat min irritation mot, men det var först nu i och med möjligheten att 
skriva en magisteruppsats rörande detta ämne som jag kunnat sätta mig djupare in i 
problemet. Själv är jag en av dem som vart efter problemet med spam i inboxen tilltagit 
gått från att till en början inte ha brytt mig särskilt nämnvärt, sedan blivit måttligt 
irriterad, därefter extremt frustrerad över den ökande mängden. Sista steget i denna 
kedja av toleranshöjande faktorer, blev för mig en kapitulation inför detta till synes 
övermäktiga samhällsproblem. Har man avancerat till det här stadiet lär man sig kanske 
att stå ut med spam som en del av den elektroniska vardagen. Att bara bli arg leder 
ingen vart. Jag är istället glad över att nu ges möjligheten att skriva en magisteruppsats 
om detta fenomen, det ger desto mer. Nationalencyklopedin använder sig av den här 
definitionen för att beskriva termen spam: 
 

Spam, skräppost, massutskick på Internet av meddelanden som 
mottagaren vid fritt val skulle avs tått från att erhålla, t.ex. reklam. 
Utskicken kan sändas till nyhetsgrupper eller till enskilda e-
postmottagare med hjälp av listor över e-postadresser. Bruket av spam 
är kontroversiellt, och organisationer och enskilda har tagit upp 
kampen för att med tekniska och legala medel förhindra sådana 
massutskick. Ibland liknas spam vid reklam via telefonnätet, men med 
skillnaden att sändaren av reklamen bär en mindre del av kostnaden 
för distributionen än den som tar emot reklamen. I bl.a. Sverige 
förbereds lags tiftning för att förhindra spam. I lagförslagen ingår att 
mottagaren på förhand måste ha givit sitt tillstånd till reklamen. 1 

 
 
Reklam som fenomen syftar till att ge mottagaren en så positiv bild som möjligt om 
produkten/tjänsten eller annat som företaget vill marknadsföra. Den vanliga reklamen, 
den som når våra brevlådor och den som strömmar ur våra tv-apparater dag ut och dag 
in, kan man tycka vad man vill om. Personligen gillar jag den inte, men jag accepterar 
den ändå. Men den form av reklam som når våra e-mailkonton, är av en ettrigare natur, 
den marknadsför alltifrån allehanda suspekta potensprodukter till illegala Masters-
examina. Jag är inte ensam om att tycka så här; i en nyligen genomförd undersökning 
om reklam och reklamens påverkan på den svenske medborgaren (Demoskop), som 
utförts på uppdrag av Sveriges Reklamförbund, erhåller den reklam som förekommer i 
elektronisk form det lägsta betyget av alla former av reklam. På en skala från 1 till 7, 
där 1 motsvarar negativt och 7 positivt, får reklam skickad via e-mail betyget 1,6 medan 
övrig reklam på Internet (banner, popup osv.) ges betyget 2,3. I sammanhanget kan 
nämnas att reklam via de mer välkända kanalerna, t.ex. i morgontidningen, ges betyget 
4,4, reklamen på bio ges 4,2, TV 2,6 och den vi hör i reklamradion får betyget 2,6.2  
Orsakerna till det att det är så här är många och ingenting som jag tänkt gå närmare in 
på i denna uppsats, men eftersom man inte på ett ärligt sätt kan diskutera lösningar på 
problemen utan att först försöka förklara orsakerna är det på sin plats att här nämna 
                                                 
1 Nationalencyklopedins Internettjänst (2004). http://www.ne.se – spam [2004-03-02] 
2 Sveriges reklamförbund. Svenska folket om reklam http://www.reklam.se/ Reklam/ 2004-04-08 [2004-
04-13] 
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några ord om varför förekomsten av spam i jämförelse med den vanliga reklamen har 
kunnat bli så stor.  
 
Jag har tidigare använt mig av alternativa e-mailadresser, eftersom jag ville undvika 
spam till den mer ”seriösa” adressen. Den seriösa adressen var tidigare en Yahooadress, 
vilken jag använde för att ta emot brev från vänner och bekanta. Ett Hotmailkonto hade 
jag för att kunna beställa skivor eller filmer, samt till diverse andra aktiviteter (t.ex. 
nyhetsbrev). Det var också denna Hotmailadress som erhöll den största mängden spam. 
Men nu på sista tiden, under det senaste året, har det omvända förhållandet börjat att 
råda. Hotmailadressen släpper numera igenom uppskattningsvis maximalt ett spam om 
dagen (ibland inte något alls), medan Yahooadressen släpper igenom ca 10 spam om 
dagen, exklusive dem som i förväg sållats bort av Yahoos inbyggda massutskicksfolder 
och följaktligen placerats i denna folder. Hotmails junkmail- folder är dock lika tom som 
dess inbox. 3 
 
 
1.1   Problemformulering 
 
Dag efter dag går vi igenom våra e-mailkonton och rensar dagens skörd av spam. Den 
som har haft möjlighet att använda sig av e-mail över en lite längre tid, har säkerligen 
märkt av hur mängden av spam under senare år formligen har exploderat. Först under 
senare tid har problemet fått en ordentlig lupp satt över sig. I och med de nya lagar som 
USA nu instiftat och som förbjuder utskick av spam har bekämparna av spam 
åtminstone på papperet getts förutsättningar att kunna begränsa de lavinartade 
mängderna av spam. Hur det ser ut i realiteten är en helt annan fråga. 
 
Det är inte så mycket en fråga om att vi inte klarar av att skilja ett ordinärt e-mail från 
ett spam, snarare handlar det om graden av irritation och förlust av arbetstid som går åt 
till att sortera ut vanliga e-mail från de oönskade. När inkorgen i vårt e-mailkonto är 
fyllt till brädden spelar det ingen roll hur duktig man är på att själv sortera ut de 
korrekta e-mailen från spammen, om det ändå tar flera timmar åt gången att göra det. 
  
Det finns många andra olika anledningar till varför regleringen av spam har blivit 
hårdare. Röster har till exempel börjat höjas som varnar för att en misslyckad reglering 
av spam, i längden kan innebära ett allvarligt hot mot både yttrandefrihet och demokrati. 
Anledningen till detta är kortfattat att bruket av olika nya betalmetoder för att förhindra 
spam, i längden kan leda till att det blir de personer som har pengar på fickan, som kan 
betala för att slippa de stora mängderna spam. 4  
 
Själva utseendet på ett spam kan skapas på ett sådant sätt att det förvillar och döljer sitt 
riktiga innehåll, dessutom är det av yttersta vikt för dem som skickar ut spammen att 
vara anonyma. Howard Carmack, mer känd under öknamnet ”The Buffalo Spammer” 
dömdes i USA till tre och ett halvt års fängelse för att ha stulit 14 personers identiteter 

                                                 
3 Hotmail introducerade 2003 ett enkelt men synbart effektivt sätt att hindra spam. De införde en gräns för 
hur många e-mail en användare får skicka per dag till 100. Det är möjligt att detta kan ha bidragit till 
förändringen. Techbuilder.org (2004). http://www.techbuilder.org/article.htm?ArticleID=50844 [2004-
10-08] 
4 Lundell, Mattias (2004). Frimärken på e-post ska stoppa spam. 
http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,443809,00.html [2004-03-07] 
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som han sedan använde för att skicka ut 800 miljoner spam. Carmack fälldes dock inte 
för själva utskicken av spam utan för förfalskningen av sidhuvudena där själva 
identiteterna ligger.5 
 
De många olika metoderna att angripa spam innebär även andra indirekta problem. De 
problem som kan tänkas uppkomma är interaktionsproblem mellan de olika metoderna 
för bekämpning av spam, mellan metoder som fokuserar på dokumentet och de mer 
övergripande samhälleliga metoderna för att bekämpa spam. Klarar metoderna av att 
hantera dessa interaktionsproblem och har de som arbetar med utformandet av de olika 
angreppsmetoderna haft i åtanke vilka problem som kan tänkas uppkomma?  
 
Spam kan också sägas utgöra ett slags anomali i informationsflödet i samhället. En 
viktig kategori av tekniker för bekämpning av spam använder sig av rön från forskning 
kring automatisk klassifikation av dokument och detta faktum gör det viktigt att belysa 
fenomenet ur dessa perspektiv. 
 
 
1.2   Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenet med oönskad e-mail, eller spam 
som vi mer populärt lärt oss att kalla det, utifrån ett dokument- och samhällsperspektiv. 
Dokumentperspektivet handlar om ämnesrepresentation, om hur innehållet i ett 
dokument beskrivs formellt. Samhällsperspektivet handlar om hur ämnet bemöts från 
samhällets sida, t.ex. med lagstiftningens hjälp. Vidare ämnar jag att karakterisera detta 
begrepp utifrån grundtanken att ett spam – trots dess huvudsakligen repulsiva karaktär – 
är ett dokument bärande olika slags information. Några frågeställningar går att skapa 
utifrån detta syfte: 
 

• Vad karaktäriserar ett spam? 
• Hur påverkar förekomsten av spam tillgänglighet och tillförlitlighet hos 

elektroniskt distribuerad information? 
• Vilka befintliga och föreslagna metoder finns när det gäller att identifiera och 

filtrera spam? Hur förhåller sig dessa till varandra? Innebär användningen av 
dessa metoder i sig någon form av inverkan på informationstillgängligheten 
för individen? 

• Vilka interaktionsproblem vid bekämpning av spam kan uppstå mellan 
dokument- och samhällsnivå? 

 
Denna uppsats presenterar och diskuterar de olika skiftande metoder som för närvarande 
finns tillgängliga för att förhindra utskick och mottagande av spam till användares e-
mailkonton. Den undersöker även vilka alternativa metoder som härleds ur dessa.  
 
 
 
 

                                                 
5 Wired News (2004). 'Buffalo Spammer' Sent to Slammer.  
http://search.wired.com/wnews sök på “buffalo spammer” [2004-05-31] 
 



 8 

1.3   Metod och avgränsningar 
 
Forskningen rörande problemet med spam är ännu i sin linda och lider av en brist på 
överblickbarhet. Angreppen sker med olika utgångspunkter, där somliga metoder 
angriper problemet med hjälp av lagstiftning, utgår andra metoder från själva 
dokumentet. Huvuddelen av mitt arbete kommer att genomföras inom ramarna för en 
litteraturstudie. Mitt urva l och min identifiering av de olika typer av metoder som jag 
valt till den här uppsatsen, skedde initialt via mer allmänna artiklar, som till största 
delen inte fokuserade just på en viss specifik metod. De olika artiklar, rapporter och 
uppsatser som jag sedan valt att använda mig av som källor har jag sedan funnit genom 
att söka utifrån de olika metodtyperna i dessa mer allmänna artiklar. Invändningen mot 
en sådan metod är att förutsätter att jag initialt har valt ”rätt” artiklar, för att minimera 
denna risk utgick valde jag att hellre läsa en artikel för mycket, än en artikel för lite.  
  
Den här uppsatsen har inget traditionellt teoriavssnitt. En uppsats av den här sorten, som 
inte utger sig för att varken verifiera eller falsifiera en uppställd hypotes genom att testa 
den mot ett empiriskt material, tjänar heller inte på att underbyggas av ett sådant 
teoriavsnitt. 
 
Jag har valt att presentera spam som ett problem i den här uppsatsen, det finns förvisso 
”pro-junk”-grupper som skulle kunna ha invändningar mot att kommersiell e-
marknadsföring framställs som någonting negativt, som hävdar att den fria 
företagssamheten är värt att kämpa för att bevara. Anledningen till att jag inte tar 
ställning för ”deras” sida, är mycket enkel, den här uppsatsen utgår från problemet med 
spam, den har inte som syfte att förenkla vardagen för den seriöse marknadsföraren.  
 
Datainsamling: 
 
Material som används från webben är det ofta svårt att kvalitetsbedöma, eftersom 
referenser till faktauppgifter ofta saknas. Den här uppsatsen har relativt ofta använt sig 
av just material från webben, delvis tack vare att mycket av den forskning som bedrivs 
både initierats och utvecklats av privata företag men även av institutioner såsom t.ex. 
Spamhaus.org. Jag har inte funnit sådana publikationer i tryckt form utan i 
förekommande fall använt mig av elektroniska källor. 
 
Inledningsvis använde jag mig av olika tekniska databaser för att samla in material: 
Citeseer, ACM Digital Library samt Ieexplore. (Dessa artiklar finns naturligtvis både i 
elektronisk och tryckt form). Utifrån detta material har jag sedan letat mig vidare i 
referenser och funnit närstående information i andra artiklar. Beroende på databas hände 
det att fulltextdokument inte gick att få åtkomst till, vid dessa tillfällen gick det dock 
nästan alltid att nå själva fulltextdokumentet som en genväg via google. (genom googles 
cachade sidor) När det gäller materialet som jag använt mig av från webben, har jag 
först och främst valt att fokusera på material som hämtas från större organisationers och 
myndigheters respektive webbplatser. Jag har i största möjliga mån försökt undvika att 
använda mig av privatpersoners webbsidor, eftersom de är tämligen svåra att sätta in i 
ett vetenskapligt sammanhang, men området präglas ofta av en visionär pragmatism 
som ändå måste anses ha ett allmännyttigt värde, varför jag då och då gör undantag. 
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Paul Grahams webbplats6 som jag använt mig av en hel del måste anses vara en gråzon. 
Webbplatsen verkar han ha skapat själv, men materialet som ingår på sidan härrör å 
andra sidan från hans jobb. Ofta när man talar om forskningen rörande spam, dyker 
också just Paul Grahams namn upp som referens, varför jag har valt att använda mig av 
hans webbsida som information. Referenser till svartlistor utgör också ett delikat 
problem. Anledningen är att svartlistor ofta drivs av privata initiativ och att personer 
som arbetar med spambekämpning är ytterst beroende av ideella personers bidrag till 
svartlistorna. Utan just deras hjälp skulle dessa svartlistor knappast kunna existera. 
 
 
1.4  Bakgrund 
 
Framställningen som följer här nedan, avser att skapa en förståelse och en bakgrund till 
varför spam har kommit att bli det problem som det är idag. Det är viktigt att sätta in 
problemet i ett sådant sammanhang att läsaren förstår varför bekämpningen av spam har 
kommit att bli en allt större del av det elektroniska samhället.  
 
Hur den elektroniska marknadsföringen kom att kallas för spam. 
 
Den allra första kända marknadsföringen via brev som fungerade som ett spam, var ett 
elektroniskt brev (men e-mail i just den bemärkelse vi känner till idag var ännu inte 
aktuell) som gjorde reklam för en ny serie av datorprodukter från DEC (Digital 
Equipment Corporation) produktionslinjen kallades för Decsystem 20 och innehöll 
deras nya modeller 2020, 2020T, 2060 och 2060T. Detta brev sändes ut den 3 maj 1978 
av Gary Thuerk, som på den tiden var en ung och hungrig säljare på DEC, till personer 
som var uppkopplade på Arpanet och som befann sig på USA:s västkust.7  
 
Brevets adressater skrevs in för manuellt för hand och ibland blev adresserna fel, varför 
inte alla nåddes av detta brev, något som redan på den tiden kom att diskuteras flitigt. I 
det här sammanhanget kan nämnas att de som inte fick detta brev, blev ytterst 
besvikna.8  
 
Termen spam förekom dock första gången inom Usenet-news området. Den femte mars 
1994 gjorde advokatbyrån Canter & Sigel mängder av inlägg på flera olika 
diskussionsgrupper på Usenet. De ville göra reklam för ett lotteri rörande sk. ”green 
cards”, dvs. rättigheter att jobba och uppehålla sig inom USA. Den underförstådda 
nätetiketten som var praxis på Usenet hade för första gången brutits i och med denna 
uppenbarligen adresserade reklam.9 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Graham, Paul (2004). http://www.paulgraham.com 
7 Templeton, Brad (2004). Reaction to the DEC Spam of 1978. 
http://www.templetons.com/brad/spamreact.html#msg [2004-03-04] 
8 Ibid. 
9 Tvivelaktig födelsedag. Ny Teknik , 2004-03-17 
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Termen som började att användas på Usenet efter att denna nya tvivelaktiga företeelse 
hade introducerats var alltså spam. Egentligen betyder termen konserverad burkskinka. 
Det var en Usenet-användare som blev förargad på Canters tilltag och i ett inlägg sedan 
föreslog att man borde ”…borde skicka kokosnötter och Spam till Canter & Siegel,  men 
först se till att tappa Spamburken på skarven [sic!].10 Termen spam som efter detta 
började användas av dem som irriterade sig på denna nya form av massinlägg i 
diskussionsgrupperna, togs från en sketch av Monty Python, där ett utsvultet par kliver 
in på en restaurang för att beställa mat och finner stället fullt av vikingar. Sedermera 
finner paret att alla rätter på dagens meny innehåller spam, och varje gång ordet spam 
nämns skanderar de överförfriskade vikingarna i bakgrunden: ”Spam! Spam! 
Spam!...”11 
 
Spam har sedan dess drabbat samhället på många olika sätt. Först och främst skickas 
spam till privatpersoners e-mailadresser, fortfarande förekommer det dock att 
”spammande” sker mot diskussionsgrupper. Dagligen skickas enorma mängder med 
spam jorden över. Dagsaktuell statistik kan ses på postini.coms hemsida.12 
 
 
1.5   Hur drabbar spam? 
 
Privatpersonen 
 
För privatpersonen utgör den allt större mängden av spam många olika problem. För det 
första lägger användaren ner mycket tid på att välja ut och radera oönskade e-mail från 
sitt konto, detta betyder naturligtvis att den tiden stjäls, att användaren kunde ha använt 
denna stulna tid till någonting som var relaterat till sitt arbete. Det är dock av naturliga 
skäl svårare att värdera en privatpersons tid i pengar, det är lättare att värdera en 
anställds tid. 
 
Att skilja spam från legitima e-mail är i grund och botten en subjektiv aktivitet. De 
flesta människor accepterar till viss mån en liten mängd av spam; kanske ser de på spam 
mest som ett irritationsmoment som de kan stå ut med. Men det är en sådan låt gå 
attityd som gör att de som skickar spam kan fortsätta med sin etiskt tveksamma 
verksamhet. Ytterligare en anledning till att det är så är att ett spam i princip är gratis att 
skicka ut.13 
 
Spam förhindrar tillgängligheten till information genom att den översköljer oss med 
icke önskvärd information. Sedan tidigare är ”Information overload” ett välbekant 
begrepp. I sitt vanliga sammanhang brukar Information Overload ansyfta till när 
individen på grund av stress, som skapats som en direkt följd av omgivningens 
informationsflöden, kollapsar mentalt av denna börda. Den naturliga urvalsprocessen 
som sker när vi sovrar bland den information som når fram till oss, blir här allvarligt 
störd. Vad som då kan ske är att vi inte längre vet vilken information som är relevant, 

                                                 
10 Lövgren, Mats (2004). Hatad jubilar – spam fyller tio år. Nätverk och kommunikation . (2004-06-01)  
11 Monty Python Spam Sketch (1997) http://w3.informatik.gu.se/~dixi/spam.htm [2004-03-04] 
12 Postini Resource Center – Email stats (2004). http://www.postini.com/stats/index.php [2004-10-13] 
13 Hird, Shane (2002). Technical Solutions for Controlling Spam. In the proceedings of AUUG2002, 
Melbourne, 4-6 September, 2002. p.2 även tillgänglig som: 
http://security.dstc.edu.au/papers/technical_spam.pdf [2004-10-07] 
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utan istället tar in alldeles för mycket av irrelevant, osäker och otillförlitlig information. 
För den anställde är detta förstås en oerhörd belastning som småningom kan leda till 
dennes slutliga sammanbrott.14 Även om spam inte innehåller information som vi har 
användning av i vårt dagliga liv, är det ändock en form av information som når fram till 
oss och som då läggs ovanpå det normala informationsflödet. I det sammanhang som 
jag presenterar i den här uppsatsen, passar termen information overload15 in tämligen 
väl när vi diskuterar fenomenet spam. 
 
Företaget 
 
Spam är ett problem för de flesta vanliga användare av e-mail. Det man ofta inte tänker 
på är att spammande även innebär stora problem för nätverksadministratörer och 
supportpersonal. De som tar emot stora mängder av oönskad e-mail är de som tvingas 
skilja den vanliga e-mail från spam, vilket både är tidsödande och ibland svårt. Det som 
är tidsödande är även kostnadsineffektivt. Det blir även direkta kostnader för 
upptagandet av nätverksresurser, hårddiskutrymme och övriga kostnader relaterade till 
spambekämpning. För företag är detta oacceptabelt.16  
 
Det har beräknats att spam kan kosta större företag närmare 20.000:- per användare i 
förlorad produktivitet under 2004. Trots att teknologin för att blockera spam genom 
åren har blivit bättre och bättre, blir det enligt e-mailfilterföretaget Postini, allt dyrare 
för företagen. 17 Det måste dock påpekas att ett företag som självt jobbar med att 
utveckla filter kan ha egenintresse av att justera sådana här siffror uppåt. Den höga 
summan som Postini redovisar kan paradoxalt nog också uppkomma när företagen 
köper tjänster från e-mailfilterföretagen. 
 
En normal arbetare vid några av de största företagen i USA spenderar numera 15 
minuter per dag på att gå igenom i genomsnitt 29 Unsolicited Bulk Email. (UCE, 
termen beskrivs mer noggrant längre fram) per dag. 2003 var denna siffra betydligt 
lägre, då låg den genomsnittliga spenderade tiden på 7 minuter. Studien som ligger till 
grund för dessa siffror genomfördes i enkätform riktad till 82 arbetare vid Fortune-500 
företagen i USA och genomfördes av Wellesley, Massbased Nucleus Research Inc.18 
Det är kanske viktigt att poängtera att företaget som deltog i undersökningen inte 
nödvändigtvis kan representera alla liknande företag. En sådan undersökning borde 
kompletteras med fler företag för att erhålla en högre relevans. 
 
 
 
 

                                                 
14 Principa Cybernetica Web (2004). Change and Information Overload: negative effects 
http://pespmc1.vub.ac.be/CHINNEG.html  [2004-06-23] 
15 Nyligen har man börjat använda sig av Communication Overload  men jag nöjer mig med den vanliga 
benämningen. 
16 Hird (2002). p.2 
17 McGuire, David (2004). Report: Spam Costs Are Rising at Work Technology to Filter Junk E-Mail 
Can't Keep Volume Down. June 7 2004. även tillgänglig som: 
http://www.postini.com/news/articles/wp_article060704.html [2004-10-07] 
18 Research note E50. Spam – The Serial ROI Killer. June 2004. Även tillgänglig som: 
http://www.nucleusresearch.com/press_releases/prspam2.html [2004-06-22] 



 12 

Ett sådant exempelbeteende är dock en av anledningarna till att företagen numera ofta 
underskattar de totala kostnaderna som följer av att spam hela tiden kommer att riktas 
mot företagen och dess anställda.19 
 
Martin Nelson analytiker vid Ferris Research, (ett företag som bla. specialiserat sig på 
att studera e-mail, inklusive spam och denna slags infrastruktur)20 påstår att problemen 
för företagen kan delas in i tre olika kategorier. 1: Minskad produktivitet, 2: Kostnader 
för helpdesk och liknande tjänster och 3: Infrastrukturkostnader för servrar, bandbredd 
och administration. 21 
 
Den nuvarande svenska marknadsföringslagen har under senare tid korrigerats, numera 
stipulerar den att företag som frågat kunden om dess medtyckande, eller som har en 
befintlig affärsrelation med kund, ska kunna skicka ut e-mail i marknadsföringssyfte. 
Denna komplettering av lagen innebär egentligen att dessa utskick inte kan uppfattas 
som spam, utan som legitim reklam. För företag som har en affärsrelation med en kund, 
är detta förstås till stor fördel, eftersom marknadsföring i avseende att behålla 
kundrelationen underlättas. Mer om detta senare. 
 
Myndigheter 
 
Precis som många andra institutioner drabbas även myndigheter av spam, men för 
myndigheterna tillkommer ibland ytterligare en dimension (Sverige), nämligen 
offentlighetsprincipen. Problemet är att offentlighetsprincipen innebär att all post, 
inklusive e-mail som skickas till stat och kommun, måste nå fram, den måste kunna 
göras offentlig. Anledningen till detta är att det alltid finns en viss risk att en maskinell 
sortering (med filter), inte kan antas nå en hundraprocentig effektivitet, varför vissa e-
mail alltså kan försvinna. Dessutom tillkommer att inkommande e-mail, liksom vanlig 
post, måste arkiveras för att övriga medborgare ska kunna ges möjlighet att ta del av 
denna. Anställda vid stat och kommun kan självfallet slänga spam, men de får inte 
slänga dem utan att först ha bedömt varifrån och från vem e-mailet kommer.22  
 
Samhällets kostnader 
 
Det är naturligtvis svårt att göra helhetsbedömningar över vilka kostnader samhället har 
i samband med utskick av spam. Det som är viktigt att ha i åtanke är dock att spam är 
ett problem som drabbar alla som använder sig av e-mail, även om man lärt sig att vidta 
åtgärder till skydd. Eftersom det drabbar urskiljningslöst går det dock att göra vissa 
beräkningar utifrån t.ex. de kostnader som drabbar ett företag. EU-kommisionen 
beräknade att dessa förluster som företagen inom EU:s gränser gällande spam har, 
uppgick till ungefär 44 miljarder kronor för år 2004. I den här siffran inkluderades den 
totala förlorade arbetstiden, samt de sidokostnader som belastningen på IT-systemen 
gav dessa företag. 83% av all trafik över Internet under juni 2004 uppgavs vara spam.23 

                                                 
19 Research note E50. Spam – The Serial ROI Killer. June 2004. Även tillgänglig som: 
http://www.nucleusresearch.com/press_releases/prspam2.html [2004-06-22] 
20 Ferris Research (2004). http://www.ferris.com/ [2004-05-03] 
21 Wallström, Martin (2003) Skräpposten kostar över 120 miljarder. Computer Sweden 5 maj 2003, s.7 
22 Lotsson, Anders (2004). Spam ett nödvändigt ont för offentliganställda. Computer Sweden 20 augusti 
2004 
23 McGuire (2004)  
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Spammarens kostnader 
 
Det kostar inte många ören att skicka ut ett e-mail via en bulk e-mail sender server. 
Vissa bulk e-mail kan skicka ut 100.000 e-mail till en kostnad av mindre än 2000 
kronor (ca 2 öre per e-mail) och den som är händig och vill göra arbetet själv kan enkelt 
köpa över 1.000.000 e-mail adressater för under 1000 kronor.24 För lite större 
investeringar kan en kunnig spammare använda sig av utrustning som inkluderar 
programvara speciellt utformad för att göra mer än 250.000 utskick i timmen, alla med 
förfalskade sidhuvuden (headers). Sina adressater hittar denne spammare med hjälp av 
program som skördar adresserna från t.ex. Usenet, webben och online-tjänster.25 
 
2.  Hur ser strukturen ut i ett spam? 
 
För att kunna klassificera ett e-mail som spam, används information som är tillgänglig i 
olika fält i e-mailet. 
 
I det här kapitlet tänker jag använda mig av ett exempel-e-mail som jag steg för steg går 
igenom. Det är viktigt att poängtera att ett spam formellt är att räkna som ett vanligt e-
mail. Strukturen i ett e-mail skiljer sig inte mellan spam och icke-spam, det är istället 
dess innehåll och dess syfte som gör det till ett spam.  
 
Alla de fält och delfält som bygger upp ett e-mail definieras enligt en standard som 
heter ”RFC 822: Format of ARPA Internet Text Messages”. RFC 822 standardiserar 
formatet för både header (sidhuvudet) men även body (meddelandetexten).26  
 
Ett e-mail blir dock inte till ett e-mail förrän det skickas iväg till en mottagare och 
brevbäraren i den elektroniska världen heter SMTP (Simple Message Transfer 
Protocol). Standarden och procedurerna för SMTP regleras i RFC (Request For 
Comment), dessa dokument ut färdas i sin tur av IAB (Internet Architecture Board) RFC 
822 ingår som en del i detta mer övergripande regelsystem som utgör fundamentet för 
all meddelandekommunikation över Internet, och som alla meddelandeapplikationer 
måste använda sig av för att kunna kommunicera med varandra.27 
 
SMTP innehåller en uppsättning regler.28 För den här uppsatsens tillblivelse är det dock 
först och främst RFC 822 samt i viss mån även RFC 821 som är av betydelse. SMTP 
körs i sin tur enbart över nätverk som styrs av TCP/IP-protokollet (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol). Informationen som finns i sidhuvudet används när 
den mottagande SMTP-värden vidarebefordrar (routar) meddelandet över servrar men 
även för den mottagande SMTP-mailern (t.ex. Hotmail.com) för att kunna presentera e-
mailet på ett korrekt sätt. 
 

                                                 
24 Cranor, Lorrie Faith & LaMacchia, Brian A. (1998) Spam! Communications of the ACM. August 
1998/Vol 41. No.8 p.75 
25 Ibid., p.75 
26 Windows IT Pro (2004). SMTP Mail Basics http://www.windowsitlibrary.com/Content/212/01/1.html 
[2004-10-03] 
27 Ibid. 
28 Ibid. 



 14 

För att två SMTP-värdar på Internet ska kunna kommunicera (routingen) med varandra 
måste de använda sig av de SMTP-kommandon som förtecknas i RFC 821. De 
viktigaste av dessa är: 
 
 HELO 
 MAIL FROM  
 RCPT TO 
 VRFY 
 DATA 
 QUIT29 
 
 
 
 
Rent konkret byggs ett e-mail först och främst upp av  två huvudavdelningar: Header 
(sidhuvud) och Body (meddelande).30 
 
 
2.1   Header (sidhuvud) 
 
I takt med att företeelsen med spammande av användares e-mailadresser har 
intensifierats har det blivit än viktigare att kunna ta reda på vem som verkligen skickat 
meddelandet och vem som står bakom den – vanligtvis – falska avsändaren. I headern 
eller sidhuvudet i ett e-mail finns olika fält och delfält med information bland annat om 
varifrån e-mailet har sitt ursprung. Att analysera sidhuvudet och försöka identifiera 
avsändaren till spammet är en viktig del vid bekämpning av spam, då en korrekt 
identifiering och tolkning av sidhuvudet skapar möjligheter för användandet av tekniska 
metoder som fokuserar på dokumentet, men även för lagstiftningen i avsikt att reglera 
massutskicken.   
 
För nedanstående genomgång av detta e-mails (spams) sidhuvud, använder jag mig av 
dokumentet: ”Reading Email Headers – All About Email Headers”31 som mall. Detta 
dokument går steg för steg igenom de olika fälten och delfälten. Vid behov 
kompletteras exempelfakta om de olika delfälten med andra källor, vilket också nämns i 
noterna. Huvudorsaken till detta är att inte alla fält och delfält används i alla e-mail, och 
att fälten kan presenteras lite annorlunda i de olika e-mailsystemen, t.ex. i Yahoo eller 
Hotmail. I båda systemen ges användaren dock möjlighet att visa det fullständiga e-
mailet, standardinställningen är dock oftast inställd på att sidhuvudet till största delen 
ska vara dolt. Det är inte nödvändigt att exemplifiera hur olika e-mailleverantörer skiljer 
sig åt när sidhuvudet visas för användaren, genomgången ämnar snarare ge en 
översiktlig bild av ett e-mail, och förklara de olika fältens funktion. 
 
 
 

                                                 
29 Den kompletta RFC-processen med alla kommandon kan erhållas från IAB:s webplats: The Internet 
Engineering Task Force (2004). http://www.ietf.org/ 
30 Meddelandet kan även inkludera en bild. Den engelska termen body (kropp) är mer adekvat. 
31 Lucke Ken (2003). Reading Email Headers – All About Email Headers”31 publicerat på: 
http://www.stopspam.org/email/headers.html [2004-03-08] 
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2.2 Exempel e-mail (spam) 
 
From PC Repair Mon Aug 16 09:53:04 2004 
 
X-Apparently-To: 
X-YahooFilteredBulk: 
X-Originating-IP: 
Return-Path: 
 
Received: 
 
Received: 
 
 
Datum: 
Message -Id: 
Från: 
Till: 
Ämne: 
MIME-Version: 
Content-Type: 
Content-Length: 

tandersten@yahoo.com via 216.136.173.70; Mon, 16 Aug 2004 09:59:42 -0700 
69.6.20.72 
[69.6.20.72] 
<b.elighting.0-3dabf70-40df.yahoo.com.-tandersten@mx2072.dd02.com> 
 
from 69.6.20.72 (EHLO mx2072.dd02.com) (69.6.20.72) by 
mta168.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Mon, 16 Aug 2004 09:59:42 -0700 
(from daemon@localhost) by mx2072.dd02.com (8.8.8/8.8.8) id KAA76927; Mon, 16 
Aug 2004 10:56:08 -0400 (EDT) 
 
Mon, 16 Aug 2004 12:53:04 -0400 (EDT) 
<200408161456.KAA76927@mx2072.dd02.com> 
"PC Repair" <eLighting@mx2072.dd02.com>  Lägg till i adressboken 
tandersten@yahoo.com 
Do you need to fix your computer? 
1.0 
text/html; charset="iso-8859-1" 
1177 

 
 

Fix thousands of Computer bugs and Errors with PC Bug Doctor 
Scan your computer for errors now! 

 

 
Don't think your PC has errors? Our research shows that over 94% of all PC's 
that are over 30 days old have hidden errors that can cause system crashes 
and data loss. These errors are caused simply by installing or uninstalling 

software that leaves traces of itself in your computer, this is but one of the 
many types of errors that the award winning PC Bug Doctor can fix.  

Get your copy of PC Bug Doctor today 
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The above advertisment was sent to you by a Maximum Software affiliate  
If you have any questions or concerns you can contact us at 
Maximum Software PO Box 76076  Oklamhoma City, OK 73147 

 
 
To unsubscribe from this mailing list: click here 

or send a blank message to: r.eLighting.0-3dabf70-40df.yahoo.com.-tandersten@mx2072.dd02.com  

 

This offer sent to you from: 

Optinrealbig.com LLC 

1333 W 120th Ave Suite 101 

Westminster, CO 80234 

 

 

 
The HTML graphics in this message have been displayed. [Ändra inställningarna - Vad är detta?] 
 
 
Figur 1: e-mail exempel. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Yahoo och andra e-mailleverantörer blockerar ofta HTML-koden i meddelanden när de levererar dem 
till användarna. Den huvudsakliga anledningen till att de gör det är att de vill förhindra användaren att nås 
av bilder som kan uppfattas som stötande (pornografiska) men de vill även förhindra att användaren kan 
nås av ”osynliga” bilder som tala r om för avsändaren att användaren har öppnat just det specifika e-mailet 
(och därmed även verifierat för avsändaren att den mottagande e-mailadressen är aktiv) 
(http://help.yahoo.com/help/us/mail/spam/spam-23.html). Men själva HTML-koden i sig kan också vara 
med och sprida viruskoder som aktiveras när användaren öppnar e-mailet. Skapare av virus kan inkludera 
ett skript i HTML-koden, detta skript kan i sin tur sedan skapa en exekverbar fil på användarens hårddisk,  
eller exekvera en fil som ligger som en bilaga i e-mailet. Därefter aktiveras viruset. (http://www.f-
secure.se/nyheter/f-secure-virus-news-mail.asp?Id=101) Dessa båda anledningar får förstås till följd att 
själva reklamen, som företrädesvis visas i formen av jpg- eller gifbilder också faller bort, eftersom den 
kräver just HTML-kod för att kunna visas: <img src=”computer1.gif” width=”300” align=”center”> För 
tydlighetens skull har jag dock valt att här ovan i e-mailet visa e-mailet som det ser ut när HTML-koden 
exekveras i e-mailprogrammet, koden är fortfarande dold här ovan, men den är inte förhindrad att köras. 
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Fält och delfält i sidhuvudet:33 
 
X-Apparently-To:  tandersten@yahoo.com via 216.136.173.70; Mon, 16 Aug 2004 09:59:42 

-0700 
 
(X)-Apparently-To: Meddelanden som är avsedda att skickas till fler än en person har 
oftast det här fältet i sidhuvudet. Det tyder på att mottagaradressen finns med på en 
utskickslista någonstans. Förekomsten av X i detta sammanhang stod ursprungligen för 
att ett meddelande var icke-standardiserat, dvs. att det var ett unikt meddelande avsett 
för en unik mottagare. Detta bryts dock numera regelbundet mot. E-mailet var avsett 
(enbart) för mig och sändes via IP-adressen 216.136.173.70. Meddelandet togs emot i 
sista ledet den 16 augusti klockan 09.59.42 minus 7 timmar vilket blir korrigerat enligt 
GMT (Greenwich Mean Time).  
 
X-YahooFilteredBulk:  69.6.20.72 
 

X-YahooFilteredBulk: Yahoo har själv med hjälp av egna filter identifierat att detta 
meddelande är ett ”bulk”-e-mail, dvs. att det ”unika” meddelandet sänts iväg till en 
större mängd mottagare.34 

 
Return-Path:   <b.elighting.0-3dabf70-40df.yahoo.com.-tandersten@mx2072.dd02.com> 
 
Return-Path:(Reply to) Till den här adressen riktar användare sin begäran om att 
avsluta ”prenumerationen” på meddelandet. I vanliga fall med normala e-mail är den 
här delen av sidhuvudet relevant och hänvisar till avsändaren, men när det gäller spam 
samlas ofta valida adresser in via den här vägen. 35  36 

 

Spammets avsändare: 

 
Received:     from 69.6.20.72 (EHLO mx2072.dd02.com) (69.6.20.72) by mta168.mail.scd.yahoo.com with 

SMTP;  Mon, 16 Aug 2004 09:59:42 -0700 
 

Det finns två Received: i vårt exempel-e-mail. Innehållet i det första delfältet motsvarar 
själva avlämningen från Yahoo till inboxen i det sista steget. Anledningen till att 
Received fältet förekommer två gånger är att olika e-mailservrar processar detta e-mail 
i olika sändningsled via SMTP.37 När jag skickar ett e-mail går det först från t.ex. 
Yahoos mailserver och lagras på den. Denna server uppmärksammar sedan att e-mailet 
är ämnat till t.ex. en Hotmailadress och levererar sedan e-mailet vidare till Hotmails 

                                                 
33 För genomgång av sidhuvudet använder jag mig av: Reading Email Headers – All About Email 
Headers” publicerat på: http://www.stopspam.org/email/headers.html 
34 Gränsen är godtycklig och upp till varje system att sätta. 
35 Okunniga användare lyder då och då denna uppmaning och skickar ett tomt e-mail till adressen, vilket 
får till följd att deras adress konfirmeras vilket kan leda till än mera spam. Oftast existerar dock inte den 
här adressen överhuvudtaget, varför klagomål från användarens sida blir egalt. 
36 The Spamhaus Project (2004). Spam remove lists. http://www.spamhaus.org/removelists.html [2004-
10-08] 
37 Ett genomsnittligt e-mail passerar fyra olika servrar innan det når mottagarens inbox. 
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mailserver, där det lagras. Slutligen  kan den adresserade mottagaren öppna e-mailet och 
läsa det. 

Detta e-mail avlämnades från server: 69.6.20.72, (vilket motsvarar EHLO 
mx2072.dd02.com) vidarebefordrades sedan som slutled via mta434.mail.yahoo.com 
med hjälp av SMTP. 
 
Received:       (from daemon@localhost) by mx2072.dd02.com (8.8.8/8.8.8) id KAA76927; Mon, 16 Aug 2004  

10:56:08 -0400 (EDT) 
 
Det andra received-fältet motsvarar steget innan själva avlämningen. Yahoo identifierar 
att det är en anonym avsändare här (daemon@localhost) och att denna adress i själva 
verket kommer ifrån mx2072.dd02.com. Följaktligen nämns detta även i fältet här ovan 
eftersom det identifierades redan i detta skede. Mitt exempel-e-mail mottogs till mitt 
Yahoo-konto och det är mer en regel än undantag att mottagarprogrammet (i mitt fall 
alltså Yahoo) har rutiner för att ta reda på att det är den rätta adressen eller ej som står 
bakom e-mailet.  

Maskinen som tog emot e-mailet identifierades som KAA76927 (används internt, enbart 
viktigt för administratorn) och det program som användes var det allra vanligaste 
programmet som används av servrar: Sendmail38, i version 8.8.8. Här går det att utläsa 
vilken server som har skickat e-mailet, detta går dock lätt att förfalska, det finns inga 
hinder för sändaren att här utge sig för att vara någon annan.  

 
Datum:  Mon, 16 Aug 2004 12:53:04 -0400 (EDT) 
 
E-mailtransaktionen genomfördes måndagen den 16 augusti 2004 klockan 12.53.12 
Mountain Standard Time (MST) vilket är Greenwich Mean Time – 4 timmar. 
 
 
Message-Id: <200408161456.KAA76927@mx2072.dd02.com> 
 
Meddelandet har tilldelats detta nr av mx2072.dd02.com för att kunna identifiera sig 
självt. Det här ID-numret skiljer sig från SMTP och ESMTP ID-nr i recieved 
sidhuvudet eftersom denna identifikation aldrig ändras utan kopplas samman med e-
mailet under hela dess livslängd. De andra identifikatorerna hör samman med själva 
transaktionerna via servrarna. 
 
 
Från:  "PC Repair" <eLighting@mx2072.dd02.com>  Lägg till i adressboken 
 
Meddelandet är skickat från avsändaren med namnet ”PC Repair” vilket egentligen 
motsvarar mx2072.dd02.com.  
 
 
Till:  tandersten@yahoo.com 
 
Mitt E-mailkonto. 
 

                                                 
38 Sendmail Home Page (2004) http://www.sendmail.org/ [2004-10-10] 
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Ämne: “Do you need to fix your computer?” 
 
Ämnesraden. 
 
 
MIME-Version: 1.0 
 
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) version 1.0.39  
 
 
Content-Type:  text/html; charset="iso-8859-1" 
 
E-mailet innehåller text som formaterats med html-kod. Teckenuppsättningsstandard 
iso-8859-1 används. Används i främst norra och västra Europa samt USA. 40 
  
 
Content-length: 1177  
 
Antalet tecken som utgjorde det totala e-mailet. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Har ingen direkt betydelse för själva innehållet i e-mailet. Men jag nämner det för tydlighetens skull. 
40 Wikipedia, the free encyclopedia (2004). ISO 8859-1. http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1 
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Varifrån kommer detta e-mail egentligen  

 
I det e-mail som presenteras här ovan går det i en del olika fält att identifiera och avläsa 
olika siffror. I bl.a. ”X-YahooFilteredBulk” och i ”Received” finner vi: ”69.6.20.72” 
Denna siffra är ett sk. IP-nummer. Genom att använda sig av en portal såsom 
Islandnet.com41 kan man (försöka) ta reda på varifrån e-mailet ursprungligen härrör42 
genom att göra en slagning mot ett DNS-register. Internet är egentligen baserat på IP-
adresser, medan DNS är ett system för att automatiskt översätta dessa IP-adresser till 
domännamn och vice versa. Dessa översättarportaler leder oftast till ARIN WHOIS 
database som är en större övergripande databas. Det aktuella IP-nummer som hör till 
vårt exempel-e-mail genererar vid en inmatning på Islandnet.com det här meddelandet: 
 
OrgName:  WholesaleBandwidth, Inc 
OrgID:   WHOLE 
Address:   1416 S Main St. 
Address:   220-152 
City:    Adrian 
StateProv:   Mi 
PostalCode:  49221 
Country:  US 
 
NetRange:   69.6.0.0 - 69.6.79.255   
CIDR:   69.6.0.0/18, 69.6.64.0/20 
NetName:   WHOLE-2 
NetHandle:  NET-69-6-0-0-1  
Parent:   NET-69-0-0-0-0  
NetType:   Direct Allocation 
NameServer: NS1.WHOLESALEBANDWIDTH.COM  
NameServer: NS1.WHOLESALEBANDWIDTH.COM 
Comment:    
RegDate:   2002-11-21 
Updated:  2004-02-03 
 
OrgAbuseHandle:  ABUSE71-ARIN 
OrgAbuseName:  Abuse Department  
OrgAbusePhone:  +1-866-444-8419  
OrgAbuseEmail:  abuse@wholesalebandwidth.com 
 
OrgNOCHandle:  NOC197-ARIN 
OrgNOCName:  Network Operations Center  
OrgNOCPhone:  +1-866-444-8419  
OrgNOCEmail:  noc@wholesalebandwidth.com 
 
OrgTechHandle:  SUPPO14-ARIN 
OrgTechName:   Customer Support 
OrgTechPhone:  +1-866-444-8419 
OrgTechEmail:   support@wholesalebandwidth.com 
 
# ARIN WHOIS database, last updated 2004-08-26 19:10 
# Enter ? for additional hints on searching ARIN's WHOIS database. 
 
Företagsnamnet ”WholesaleBandwidth, Inc.” dyker upp här. För att försöka ta reda på 
om det verkligen är ett spam som nått mig, stämmer jag av namnet mot en känd 
                                                 
41 Whois Gateway. http://www.islandnet.com/cgi-bin/ms2/mark/whois  
42 Spammare försöker ofta smita undan genom att dölja e-mailens riktiga ursprung. 
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svartlista (Mer om svartlistor senare)43 genom att söka på företagsnamnet i listan finner 
vi dd02.com (bl=2004-07-21, rouge-ns1.wholesalebandwidth.com, created=2004-05-
19), och med ett kännetecken från vårt exempel-e-mail: dd02.com i (EHLO 
mx2072.dd02.com). 
 
Att jag har tagit reda på att wholesalebandwidth.com står bakom exempel-e-mailet 
behöver dock inte betyda att det verkligen är detta företag som står bakom utskicket. 
Spammare kan använda sig av felkonfigurerade servrar såsom Open Relays (öppna 
överföringskanaler) eller proxies.44 
 
 
2.3  Innehållet (body) 
 
Resterande del av e-mailet byggs sedan upp av själva meddelandet. Ursprungligen 
bestod denna del av e-mailet enbart av text. Numera är det allt mer vanligt med 
meddelanden som består av HTML-kod, eftersom formatet i sig möjliggör användande 
av grafik och länkar i allt större utsträckning, inte minst gäller detta för spam. Ett spam 
skiljer sig i rent teknisk bemärkelse inte från ett legitimt e-mail, det är istället själva 
meddelandet, e-mailets innehåll, som gör att det kan klassificeras som ett spam. För att 
kunna göra denna bedömning måste man använda sig av någon av alla de till dags dato 
kända metoderna för att kunna bedöma om det rör sig om ett spam eller ett legitimt e-
mail. De flesta användare kan förstås ofta med blotta ögat göra en korrekt initial 
bedömning huruvida det rör sig om ett spam eller ett legitimt e-mail. Men det är en 
tränad bedömning, som nybörjare kanske det inte är lika lätt att kunna avgöra detta. 
Inom dokumentperspektivet är det dock viktigt att poängtera att det är endast initialt, 
vid skapandet av testdatabaser, som en manuell klassifikation av e-mail förekommer. 
Det är här nyttjandet av de tekniska metoderna kommer in, (t.ex. bayesianska, regel) 
Detta tas upp utförligare i kapitel 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
43 Whois -Details for Spam Domain Blacklist - July 2004. http://www.joewein.de/sw/bl-log-2004-07.htm 
[2004-07-29] 
44 Hird (2002). p.4 
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3.  Massutskick 
 
I det här kapitlet presenterar och diskuterar jag ett annat sätt att definiera spam. Till 
skillnad från kapitel 2, tar detta kapitel sin utgångspunkt i själva massutskicksfenomenet 
och inte själva dokumentet som sådant. 
 
3.1   UBE och UCE 
 
Spam har många olika definitioner. UBE var den ursprungliga definitionen. Detta står 
för Unsolicited Bulk Email och är massutskick av obeställd e-mail. Ursprungligen kan 
mottagaren av ett massutskick ha beställt detta e-mail genom att ha skrivit upp sig på en 
nyhetsbrevlista, bara för att vid ett senare tillfälle välja att avbeställa detta utskick. Ett e-
mail som skickas till mottagaren utifrån denna bulklista, och som trots avbeställningen 
ändå levereras till användarens e-mailkonto räknas då också in som UBE. 45  
 
Nuförtiden väljer man allt oftare att inkludera även UCE tillsammans med UBE när 
man talar om begreppet spam. UCE står för Unsolicited Commercial Email, och var 
från början tänkt att vara lite mindre snävt än UBE eftersom man inte ville räkna in 
masspostningar där innehållet bestod av religiöst eller politiskt innehåll. Först och 
främst var denna särskiljning ämnad att gälla USA, eftersom USA av tradition anser sig 
värna extra noga om rätten till att utöva sin religion och uttrycka sin politiska åsikt 
öppet var det viktigt att sådan e-mail inte räknades in som spam.46 Anledningen till att 
man oftare väljer att räkna in UCE inom begreppet UBE är att det finns ett stort 
problem när man väljer att enbart blockera UBE och inte UCE. Detta kryphål kan 
utnyttjas vid skapande av kommersiella massutskick, spammen kan likna religiöst eller 
politiskt material.47 48  
 
The Spamhaus Project49 är ett av de mest ambitiösa projekten när det gäller 
bekämpningen av spam.  Spamhaus samarbetar med lagstiftare världen över för att 
identifiera och åtala de som står bakom massutskicken. Spamhaus skiljer sig en del från 
Nationalencyclopedins definition50 om vad som utmärker ett spam men även de 
poängterar att man inte bör använda sig av både UBE och UCE när man talar om spam: 
 

The word "Spam" as applied to Email means Unsolicited Bulk Email 
("UBE"). 

 
Unsolicited means that the Recipient has not granted verifiable permission 
for the message to be sent. Bulk means that the message is sent as part of a 
larger collection of messages, all having substantively identical content. 
 
 
 

                                                 
45 Unsolicited Bulk Email: Definitions and Problems, Internet Mail Consortium Report: UBE-DEF 
IMCR-004, October 5, 1997 även på http://www.imc.org/ube-def.html [2004-03-04] 
46 Ibid. Huruvida en amerikan verkligen får uttrycka sin politiska åskådning fritt lämnar vi därhän. 
47 Hird (2002) p.4 
48 Sådana massutskick måste antagligen ha sett mycket märkliga ut. 
49 The Spamhaus Project (2004). http://www.spamhaus.org/ [2004-10-08]] 
50 Nationalencyklopedins Internettjänst (2004). http://www.ne.se – spam [2004-03-02] 
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A message is Spam only if it is both Unsolicited and Bulk. 
 
• Unsolicited Email is normal email 

 (examples include first contact enquiries, job enquiries, sales enquiries, 
etc.). 

• Bulk Email is normal email. 
(examples include subscriber newsletters, discussion lists, information 
lists, etc.). 

 
This distinction is important because the Direct Marketing Association, the 
pro-junk group who lobby on behalf of the junk email industry, try to dupe 
politicians into thinking anti-spam organizations want "Unsolicited Email" 
banned, in order to dupe politicians into voting against anti-spam laws. 
 
Technical Definition of "Spam" 
An electronic message is "spam" IF: (1) the recipient's personal identity and 
context are irrelevant because the message is equally applicable to many 
other potential recipients; AND (2) the recipient has not verifiably granted 
deliberate, explicit, and still-revocable permission for it to be sent; AND (3) 
the transmission and reception of the message appears to the recipient to 
give a disproportionate benefit to the sender."51  

 
Det är intressant att Spamhaus klargör att kriterierna (unsolicited och bulk) måste vara 
uppfyllda för att ett e-mail ska kunna räknas som ett spam. De här även en rent teknisk 
definition som också är intressant (det är också den här som lagstiftningen riktat in sig 
emot) Samtidigt är det också ett problem att alla dessa definitioner ska behöva finnas. 
Tiden lär få utvisa vilka definitioner som kommer att få störst betydelse. Spamhaus 
definitioner kan anses vara ett resultat av just den kritik som de riktat mot utformandet 
av den nya amerikanska lagen mot spam, CAN-SPAM (som jag går igenom mer 
utförligt längre ner). 
 
Tekniken för att sända ut masspostad UBE tillhandahålls enkelt och till låga kostnader. 
Eftersom kostnaden för denna form av kommersiell marknadsföring är så pass låg som 
den är, är det mycket prisvärt att skicka ut spam, även om det resulterar i en extremt låg 
svarsfrekvens: ”The person who responds to spam is a rare bird. Response rates can be 
as low as 15 per million. That's the whole problem: spammers waste the time of a 
million people just to reach the 15 stupidest or most perverted”. 52 
  
Det finns även ett nytt fenomen när det gäller massutskick, sk zombies. Zombies är 
datorer som smittats av datorvirus och som sedan används för att skicka iväg spam. 
Under första halvåret av 2004 ökade mängden smittade datorer lavinartat, 
säkerhetsfirman Symantecs siffror gick från relativt låga 2000 om dagen upp till 75.000 
smittade datorer om dagen. 53   

                                                 
51 The Spamhaus Project (2004). The definition of spam. http://www.spamhaus.org/definition.html  
[2004-06-23] 
52 Graham Paul (2004). Will Filters Kill Spam? http://www.paulgraham.com/wfks.html publ. 2002 
december [2004-03-02] 
53 The Register (2004). The rise of the Botnets. 
http://www.theregister.co.uk/2004/09/20/rise_of_the_botnets/ [2004-09-20] 
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3.2   Varför får användaren spam? 
 
Svarsfrekvensen för ett massutskick som sker via Internet är väldigt låg, detta kräver en 
aktuell och tillförlitlig lista över potentiella adressater. Den vanlige e-mail-användaren 
lär inte frivilligt lämna från sig sin adress, varför adresser måste samlas in från det 
allmänna rummet på Internet. Det finns många olika ställen där oaktsamma användares 
adresser hämtas in. De vanligaste ställena är (utan inbördes ordning, enligt Hird om inte 
annat anges)54 
 

• Mailinglistor 
• Webbsidor, speciellt gästböcker och forum 
• Olika webb- och pappersformulär, brukade bestå av ett enkelt CGI-script, men 

numera är det ersatt av sk. ServerPages, ex. PHP och ASP då de rent kodmässigt 
är enklare att underhålla.55 

• Med sk. ”alfabetsattacker” som riktas in på både användarnamn men även 
domännamn. 56  

• Nyhetsgrupper, t.ex. Usenet 
• Telefonkataloger på nätet, både gula och vita sidorna 
• Förutsebara mönster i e-mailadresser (exempel med mönsterigenkänning) 
• Chatrooms 
• Webbsidor som själva lovar att ta bort användare från just dessa spamlistor.57 

 
Vad som i förlängningen sker är att adressaten ”förlorar” kontrollen över sin egen 
adress. Det ursprungliga syftet vid lämnandet av uppgifter om denna e-mailadress, 
förvandlas till allmängods och kan sedan användas för kommersiella syften. 
Massutskick kan sedermera skickas ut till dessa ”förlorade” adresser oavsett om de är 
valida eller ej.58  
 
Det finns särskilda program med vars hjälp dessa e-mailadresser samlas in från de redan 
nämnda områdena på Internet. Ett exempel på program är Webextractor: ”…designed to 
extract e-mail addresses from web-pages, search results, web dirs/groups, list of urls 
from local file. It is an industrial strength, fast and reliable way to collect email 
addresses from the Web.”59 Därefter skickas det meddelande som skapats för detta 
ändamål iväg med hjälp av ett av de otaliga bulk-e-mail program som finns till hands 
för den som ämnar skicka ut massutskick.60 Till exempel WDE E-mail Extractor.61 
 

                                                 
54 Hird (2002) p.2 
55 Evolt.org (2004). Spam-proofing your Website. 
http://evolt.org/article/Spam_Proofing_Your_Website/20/41849/ [2004-03-09] 
56 The Spamhaus Project (2004).  Spammers Grab MSN Hotmail addresses. 
http://www.spamhaus.org/news.lasso?article=6 [2004-03-09] 
57 The Spamhaus Project (2004). Spam remove lists. http://www.spamhaus.org/removelists.html [2004-
10-08] 
58 Hird (2002) p.3 
59 WDE Email Extractor: Bulk Email Spider: Address Collector Harvester (2004). Email Extractor 
Module. http://www.webextractor.com/extractor/email.htm [2004-03-31] 
60 Hird (2002) p.3 
61 Internet Marketing Technologies (2004). Bulk Email Marketing Software for Mass Email Advertising. 
http://www.marketing-2000.net/ [2004-03-31] 
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4.  Bekämpning av spam 
 
I takt att problemen med spam blir allt mer komplext, blir även metoderna att bekämpa 
de samma flera. Detta kapitel ämnar presentera och diskutera de nuvarande mest 
använda metoderna, men även presentera en del föreslagna nya metoder och ställa de 
olika metoderna mot varandra. De olika metoderna och deras relationer med varandra 
följs sedan upp i slutet av kapitlet i en schematisk översikt som därefter kommenteras.  
 
Det går att identifiera tre olika övergripande sätt att bemöta problemet med spam, dels 
de metoder som utgår från själva dokumentet, dvs. de som använder sig av den 
information som dokumentet består av. En annan grupp är de metoder som utgår från 
dokumentets ursprung (massutskick). Den sista gruppen sammanfattas av samhälleliga 
strategier, t.ex.  normativa eller legislativa metoder. 
 
Metoder som utgår från själva dokumentet kräver i vårt sammanhang alltid att någon 
form av identifiering och/eller automatisk analys (klassifikation) av dokumentet sker, så 
att det därefter går att använda sig av informationen på ett adekvat sätt. Ett regelbaserat 
system kan t.ex sättas att fånga in och blockera meddelanden som innehåller vissa ord, 
t.ex. ”porn” medan bayesianska filter istället tar sin utgångspunkt från en initial 
klassifikation av en testdatabas, båda jobbar dock just mot själva dokumentet. 
 
Metoder som utgår från själva massutskicket fokuserar istället på e-mailets (spammets) 
ursprung och inte dess eventuella innehåll. Det är också därför som diskussionerna 
rörande massutskick ofta istället handlar om huruvida användaren skrivit upp sig för ett 
visst utskick eller ej.  
 
Samhället bemöter problemet med spam på lite olika sätt. Det är inte helt korrekt att 
benämna t.ex. lagstiftning som en metod, då den kan utformas så att den främjar andra 
metoder, snarare handlar det om reglering. Inom det samhälleliga perspektivet ryms 
även normativa metoder (PHEmail) men även metoder som privata företag utvecklar, 
dessa kan förstås också rikta in sig både mot ett dokument och mot massutskick. 
 
Det är utvecklingen av dessa metoder och kombinationerna/interageringen av dessa som 
jag ämnar att beskriva i följande kapitel. 
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4.1   Bekämpning av spam ur ett dokumentperspektiv 
 
Sedan början av 90-talet domineras den automatiska dokumentkategoriseringen 
(klassificeringen) av så kallad Machine Learning. Basen för machine learning är en 
induktiv process, dvs. den generaliserar utifrån de fakta som tidigare observeras:  
 

In the machine learning approach a general inductive process 
automatically builds a classifier for a category c1 by ”observing” the 
characteristics of a set of documents that have previously been classified 
manually under c1 by a domain expert; from these characteristics, the 
inductive process gleans the characteristics that a novel document 
should have in order to be categorized under c1.62 

 
Den automatiska klassifikationen blir förstås ytterligt beroende av att dessa ursprungliga 
data som observeras är korrekta. I den statistiska litteraturen talar man om  
discrimination, dvs. att klassificeringsregler kommer att etableras, givet att på förhand 
korrekt klassificerad data ligger för handen, detta är i de flesta fall synonymt med 
Supervised learning (styrd inlärning).63 Det är i första hand den här formen av 
klassifikation som sker när man talar om bayesianska filter. 
 
För att kunna genomföra en textanalys av den information som ett e-mail innehåller, 
måste texten först brytas ner i mindre beståndsdelar. Till detta ändamål används så 
kallade tokeniserare. En tokeniserares uppgift är att utifrån ett givet e-mail, bryta ner 
innehållet och sedan skapa en lista över tokens. Denna tokenlista är kortfattat en lång 
rad av olika tecken, som separeras med hjälp av tokenseparatorer, dessa kan vara 
vagnretur, mellanslag, tabb mfl.64 
 

A token is either a consecutive sequence of letters or digits, or a consecutive 
sequence of non-space, non-letter and non-digit characters (…) We then 
remove the suffixes from the tokens using an implementation of the Porter 
Stemmer [5]65 by Frakes and Cox. The frequency counts of the suffix-
removed tokens are then accumulated in a frequency count table.66 

 
 
 
 
 
                                                 
62 Sebastiani, Fabrizio (1999). A Tutorial on Automated Text Categorisation. Proceedings of THAI-99, 
European Symposium on Telematics, Hypermedia and Artificial Intelligence.  
även tillgänglig som: http://citeseer.ist.psu.edu/sebastiani99tutorial.html i olika format. 
63 Editors: Michie, D., Spiegelhalter, D.J,  Taylor, C.C. Machine Learning, Neural and Statistical 
Classification. Ellis Horwood,  February 17, 1994 även tillgänglig som: 
http://www.amsta.leeds.ac.uk/~charles/statlog/ [2004-10-12]  
64 Det finns ingen ”standardmetod” för att tokenisera, alla har sin variant av tokenisering. Jag väljer att 
presentera en definition och en exemplifiering. 
65 Porter, M.F.(1980) An algorithm for suffix stripping. Program, 14(3):130-137, July 1980. även 
tillgänglig som: http://www.tartarus.org/~martin/PorterStemmer/def.txt [2004-10-12] 
66 Pantel, Patrick & Lin, Dekang (1998) SpamCop: A Spam Classification & Organization Program. 
Learning for Text Categorization: Papers from the 1998 Workshop.March 11, p.3 
även tillgänglig som: http://citeseer.ist.psu.edu/pantel98spamcop.html [2004-10-08] 
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Exempel: 
 

From: Andreas Tandersten <tand@hotmail.com> 
 
Efter en tokenisering skulle det kunna se ut så här: 
 
  from = {andreas, tandersten,tand,hotmail,com}67 
 
Där varje token (del) räknas som ett attribut inom detta set. Tokeniseraren har i det här 
fallet reducerat ner den information som finns i From-fältet till fem stycken tokens. 
Dessa tokens är det sedan som bayesianska filter använder när de beräknar 
sannolikheter. 
 
4.1.1  Bayes Teorem 
 
Bayes Teorem är en matematisk formel uppkallad efter den engelske presbyterianske 
prästen Thomas Bayes (1702-1761).68 Den används för att beräkna konditional 
sannolikhet och har kommit att få viktig betydelse inom inferentiell statistik. Med 
konditional sannolikhet (conditional probability) avses sannolikheten (P) för att en 
händelse B inträffar givet att en händelse A har inträffat, vilket denoteras )|( ABP . 
  
Grundbulten i teoremet är satsen om den konditionala sannolikheten: 
 

)|()()( ABPAPBAP =∩  
 
Vi kan ge följande exempel. Antag att vi är intresserade av sannolikheten för att det en 
morgon i december snöar (händelse A) och att jag väljer att ta bussen till jobbet 
(händelse B). Eftersom det är rimligt att anta att dessa händelser inte är oberoende av 
varandra, utan att sannolikheten för att jag tar bussen påverkas av vädret bör vi använda 
ovanstående formel för att beräkna detta. Antag att sannolikheten för att det snöar i 
december är 0,3 (3 dagar över en 10-dagarsperiod snöar det) och att sannolikheten för 
att jag tar bussen om det snöar är 0,8. Då är sannolikheten för att det [snöar i december] 
och att [jag tar bussen] 0,3 × 0,8 = 0,24. 
  
Eftersom det uppenbarligen gäller att )()( ABPBAP ∩=∩  gäller även 

)|()()|()( BAPBPABPAP =  vilket leder oss fram till Bayes teorem för två händelser: 
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)|()(

)|(
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ABP =  

 

                                                 
67 Exempel analogt med Provost, Jeffersson (2002) Naive Bayes vs. rule-learning Rule -Learning in 
Classication of Email. In Proceedings of ECIR 2002. 
Även på http://www.cs.utexas.edu/users/jp/research/email.paper.pdf [2004-03-08] ekvation kraftigt 
förkortad 
68 Bellhouse. D.R (2001). The Reverend Thomas Bayes FRS: a Biography to Celebrate the Tercentenary 
of his Birth. http://www.stats.uwo.ca/faculty/bellhouse/bayesbiog.pdf [2004-03-09] 
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Om det istället kan antas att en uppsättning händelser nBBB ,,, 21 K  är beroende av A lyder 
Bayes teorem: 
 

∑
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4.1.2  Naiv bayesiansk spamfiltrering 
 
Bayes teorem ligger till grunden för naiv bayesiansk (N.B.) spamfiltrering. N.B. 
filtrering är en statistisk filtermetod som är supervised (styrd) dvs. filtren lär sig genom 
interaktion med en användare. Det är dock viktigt att poängtera att det finns många 
olika bayesianska filter som har olika sätt att hantera filtreringen.  
 
Vi låter varje e-mail i en dokumentsamling (vid forskning inom detta område måste  
man utgå från en exempelsamling [korpus] med e-mail som på förhand klassificerats 
som spam och icke-spam) representeras av en vektor ),...,,( 21 nxxxx =

r
, där 

nxxx ,,, 21 K  är värden på tilldelade attribut för X1, X2, …, Xn och där n är antalet 
distinkta attribut i den totala mängden e-mail som räknas in. Det är viktigt i 
sammanhanget att påpeka att man nödvändigtvis inte måste ha ett ord som 
representation för ett attribut, det kan lika gärna vara t.ex. HTML-kod, JPEG-bilder eller 
en förekomst av attachment (bilaga). I det exempel som jag beskriver här nedan 
kommer jag dock att för tydlighetens skull fortsättningsvis använda mig av ord som 
representanter för attributen. Vi säger alltså att varje attribut här motsvarar en förekomst 
av ett speciellt ord eller inte. Vi kan t.ex. utgå från att ett spam innehåller ordet ”get” 
Om det aktuella e-mailet innehåller ordet ”get” så blir x1 = 1 om inte är x1 = 0. Givet 
vektorn ),...,,,( 321 nxxxxx =

r
av dokumentet d och med },{ legaltspamk ∈ så blir 

sannolikheten för att vektorn x i dokumentsamlingen d tillhör [c]ategori c: 70 
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  (1) 

 
Androutsopolous et al. poängterar att det inte teoretiskt går att estimera sannolikheten 

)|( cxP
r

 för att e-mail innehåller en given term. Att kunna säga att ett givet e-mail är ett 
spam enbart givet ett visst ord, utan att kunna relatera det till någonting annat än sig 
självt är initialt praktiskt taget omöjligt. De möjliga värdena för x

r
 blir oändliga. Det är 

därför det kallas för naiv bayesiansk metod, man gör ett naivt antagande att händelser 
och därmed sannolikheter är oberoende av varandra, t.ex. att termerna ”free” och ”sex” 

                                                 
69 Mathworld (2004). http://mathworld.wolfram.com/BayesTheorem.html [2004-10-08] 
70 Androutsopoulos, Ion. Koutsias, John. Konstantinos, V. Chandrinos. Paliouras George & D. 
Spyropoluos, Constantine (2000a) An Experimental Comparison of Naive Bayesian and Keyword-Based 
Anti-Spam Filtering with Personal E-mail Messages. Annual ACM Conference on Research and 
Development in Information Retrieval archiveProceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR 
conference on Research and development in information retrieval , 160-167 även tillgänglig som: 
http://arxiv.org/pdf/cs.CL/0008019 [2004-10-08] 
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förekommer oberoende i ett dokument. Det som konkret sker vid en N.B. filtrering är 
kortfattat som följer.  
 
Bayesianskt filter appliceras på exempel-e-mailet: 
 
Vi önskar i enlighet med ekvation (1) ovan beräkna sannolikheten )|( xspamP

r
 för att e-

mail är ett spam givet dess termvektor x
r

. I räkneexemplet nedan tas ingen hänsyn till 
antalet förekomster av orden inne i de enskilda dokumenten, här utgår vi bara från 
antalet dokument som termerna finns i. 
 
 
Vi kan föreställa oss att vi har ett urval av 1000 e-mail. 800 e-mail av detta urval har vi 
på förhand klassat som spam, 200 som icke-spam. 
 

1000
800

)()( == spamPcP  (2) 

 
c motsvarar här category denoting variable, dvs. uppfyllandet av kravet att termen ska 
förekomma för att e-mailet är ett spam 
  
I denna samling av spam innehåller i sin tur 335 av 800 st. spam termen ”free”. Den 
termen förekommer även i vårt exempel.  
 

800
335

)|"(")|( == spamfreePcxP
r

 (3) 

 
En förekomst av ordet (attributet) ”free” i vektorn här ovan, ger x1 = 1. Ordet ”free” 
finns i vår påhittade exempeldatabas bara med i 15 av de 200 e-mail som klassats som 
icke-spam och som är legala. En icke-förekomst hade gett x1 = 0. 
 

)|"(")()|"(")( legaltfreePlegaltPspamfreePspamP +  (4) 
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Sannolikheten för att ett e-mail innehåller termen ”free”, givet att det är ett spam 
motsvarar den vänstra delen av ekvation (4) 
 

 335,0
1000
335

=  

 
Sannolikheten för att ett e-mail innehåller termen ”free”, givet att det är ett legalt e-mail 
(icke-spam) motsvarar den högra delen av ekvation (4) 
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Sannolikheten för att ett spam då föreligger, givet att e-mailet innehåller termen ”free” 
blir då:  
 

%7,95
350,0
335,0

)"|"( ≈=freespamP  (6) 

 
Sannolikheten för att ett legalt e-mail föreligger, givet att e-mailet innehåller termen 
”free” blir i sin tur:  
 

%3,4
350,0
015,0

)"|"( ≈=freelegaltP  (7) 

 
Nu ska det poängteras att användandet av enbart ett ord inte räcker till för att estimera 
trovärdiga sannolikheter att ett spam föreligger. En isolerad förekomst av t.ex. ordet 
”free” i ett e-mail är inte en särskilt användbar indikator på huruvida det är ett spam som 
föreligger, utan det är först när man väger in flera olika ords oberoende förekomster i ett 
spam respektive i ett icke-spam som man lättare kan göra en korrekt klassifikation. Ju 
fler ord som inkluderas i beräkningskedjan, desto större sannolikhet för att göra en 
korrekt bayesiansk klassifikation. 71 
 
Resonemang om bayesianska filter 
 
Användandet av bayesianska filter exkluderar inte andra metoder för att bekämpa spam. 
Sådana filter befinner sig på en egen nivå och kan med lätthet komplettera andra 
metoder. Rätt använda bör bayesianska filter vara en viktig del i bekämpandet av spam. 
Den största fördelen som de har är förstås möjligheten till att lära sig, att den ständiga 
träningen gör att de hela tiden blir bättre på att identifiera och samla in spam.  
 
Men eftersom det är just mätbara sannolikheter som bayesianska ansatser mäter, så 
beaktar funktionen all mätbar information i e-mailet, all information är i det här fallet 
bra information. Termer som samförekommer oproportionerligt sällan i de e-mail som 
klassificerats som spam (t.ex. natt, dag, kväll) räknas heller inte in som viktiga termer 
för att felaktigt klassificera ett spam som ett legitimt e-mail. Det omvända förhållandet 
råder även det. Skriver du ordet ”free” i ett vanligt e-mail, kommer 
sannolikhetsfunktionen se till att ordets förekomst i e-mailet inte felaktigt klassificerar 
det som ett spam, förutsatt att denna förekommer tillsammans med andra ”normala” ord 
i ett vanligt e-mail 
 
Nackdelar med de bayesianska filtren (och förövrigt de flesta andra filter) är att man 
egentligen aldrig kan vara 100% säker på att de inte av misstag sorterar ut legitima e-
mail. Det kan tyckas att de bayesianska filtren som lyckas filtrera bort 99% av all spam 
till inboxen är så effektiva som man kan kräva av dem. Men med den takt som 
spammen har ökat är de inte längre så effektiva som man kan kräva. Tidigare var en 
siffra av 99% fullkomligt lysande när det gällde recall, men det betyder ändå att 1% av 
all spam kommer att nå våra inboxar. En vanlig användare kanske kan acceptera att e-
mail då och då försvinner men för t.ex. de svenska myndigheterna är det oacceptabelt, 
eftersom alla personer måste kunna framföra sin åsikt. Detta är ett dilemma förknippat 
                                                 
71 Lotsson, Anders (2004b) Därför står det konstiga ord i spam, ComputerSweden  (2004-03-17) 



 31 

med filtren som de kommer att dras med. Kanske är det så att man som användare måste 
acceptera en viss förlust av legitima e-mail, om användaren rent praktiskt ska kunna 
fortsätta att använda sig av e-mail. Myndigheterna måste kanske också vara lite mer 
pragmatiska om e-mail i framtiden ska kunna fortsätta att utgöra ett sätt för 
privatpersoner att kontakta dem.  
 
4.1.3  Andra exempel på praktiska tillämpningar av Naive Bayes (N.B.) 
 
Forskningen kring bayesianska filter är intensiv, detta har fått till följd att flera olika 
varianter testas. De flesta metoderna har dock tydliga likheter med varandra. Här går jag 
igenom några alternativ som utgår från Naive Bayes. 
 
Naïve-Bayes vs. Rule-Learning, av Jefferson Provost 
 
Jefferson Provost jämförde N.B. med en regelbaserad (rule learning jfr. rule based) 
teknik kallad RIPPER, dels för en generell klassificering av e-mail och för filtrering av 
spam. RIPPER-algoritmen är en så kallad, föreslående inlärare, skapad för att arbeta 
effektivt mot stora mänger lagrade data i form av ”set” eller ”bags”. Den kan t.ex. säga 
att ett e-mail tillhör foldern x343 om ordet ”bhs” förekommer både i ”from” och ”to” 
fälten i sidhuvudet:  

tobhsfrombhsx ∈∧∈← """"343  

När Provost jämförde N.B. mot RIPPER förlorade RIPPER både när det gällde att 
klassificera e-mail generellt och när det gällde filtreringen av spam. I den generella 
klassificeringen nådde N.B. ett korrekt resultat (accuracy) i 87% av fallen medan 
RIPPER fick 78%. När det gällde spam-filtreringen var N.B. överlägsen RIPPER, efter 
att bara ha lärt sig på en förhållandemässigt liten testkollektion av 50 e-mail nådde N.B. 
en korrekthet på 95%. RIPPER var i sin tur tvungen att lära sig på 400 e-mail innan en 
säkerhet på 90% kunde uppnås. Provost önskade sig flera undersökningar på riktiga 
dokumentmängder, han såg dock ett problem med detta, eftersom människor inte alltid 
är benägna att lämna ifrån sig sin privata e-mailsamling för forskningsändamål. 72 Att 
forskare måste använda sig av sina egna e-mailsamlingar är ett problem som konsekvent 
återkommer vid test av de flesta av dessa varianter av N.B. 
 
Spamcop, av P.Pantel och D.Lin 

Pantel och Lins variant behandlar e-mail som en mängd uppsättningar av olika ord och 
använder N.B. för att försöka bestämma huruvida e-mailet är ett spam eller inte. De 
jämför Spamcops verkan med ett annat system som använder sig av 
nyckelordsidentifiering (RIPPER). RIPPER och Spamcop lyckas i deras undersökning 
avsevärt bättre än nyckelordsidentifieraren. Spamcop använder sig av N.B. tillsammans 
med stemming och stopplistor. Stopplistan skapas här av ord som antingen förekommer 
färre än fyra gånger i alla meddelanden eller av ord som förekommer i likartade 
proportioner fördelade mellan spam och legitima e-mail. Vanliga stopplistor består 
tvärtom av vanliga ord. Spamcop slog RIPPER i tillförlitlighet (accuracy) med 94% mot 
86%.73  
 
                                                 
72 Provost (2002) p.1 
73 Pantel & Lin (1998)  även tillgänglig som: http://citeseer.ist.psu.edu/pantel98spamcop.html 
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Bayesianskt angrepp, av Sahami, Dumais, Heckerman och Horowitz. 
 
Sahami et al. fokuserar speciellt på det faktum att det är ytterst viktigt att de legitima e-
mailen inte klassificeras som spam, med detta som fokus sätter de en tröskel på 99,9% 
precision för att inte klassificera ett legitimt e-mail som spam. Vidare kombinerar de tre 
olika angrepp tillsammans med den bayesianska metoden. Dessa tre är (med bayes): 
enbart ord (tokens), ord+fraser samt ord+fraser+domänspecifik information (t.ex. ägare, 
organisation, upphovsman mfl.). Både recall och precision ökar för varje ytterligare 
variabel som tillförs. När det gällde spaminsamlingen var precisionen 97,1%, 97,5% 
och 100%, recall var här 94,3%, 94,3% och 98,3%. När det gällde legitima e-mail var 
siffrorna sämre för både precision och recall. 87,7%, 87,8% och 96,2%, samt för recall: 
93,4%, 94,7% och 100%. De här siffrorna skapades i en testmiljö, när de sedan 
genomförde undersökningen i en riktig miljö (två riktiga användares inboxar) blev 
siffrorna sämre. 3 legitima e-mail (av 39) klassificerades som skräp och 9 spam (av 183) 
klassificerades som legitima e-mail. Att hela 8% av den legitima e-mailen 
klassificerades fel, gjorde att författarna själva ifrågasatte den bayesianska 
effektiviteten, varför de rekommenderade ytterligare forskning för att effektivisera 
metoden. 74 
 
Naive Bayes vs Keyword av Androutsopoulos et al.   
 
Liksom Sahami et al. jämförs här N.B. med nyckelordsfiltrering. 
Nyckelordsfiltreringens korpus, består av de egna e-mail-kollektionerna och tas från 
Microsoft Outlook 2000 och dess lagrade mönster avsedda att identifiera spam. Redan 
från början påpekar Androutsopoulos et al. att Outlooks filter och mönster måste ha 
konstruerats för hand. I Outlook fanns det vid tillfället som undersökningen företogs 58 
olika mönster avsedda att  söka efter vissa speciella nyckelord, dessa riktas in både mot 
sidhuvudet (Header) och mot själva meddelandet (Body) i e-mailet. Till skillnad från 
Sahami et al. mäter de flera andra variabler, och undersöker hur dessa påverkar 
insamlandet av spam. Dessa variabler var storleken på attribut-seten, storleken på 
träningskorpusen, lemmatisering och stopplistor. De fann att N.B. klart överglänste 
nyckelordsansatsen när det gällde recall 78% jämfört med måttliga 53% för 
nyckelordsansatsen. Sifforna för precision var mycket bättre för nyckelordsansatsen: 
95% men även här vann N.B. med en precision på 98%. De påpekar dock att alla 
sådana här undersökningar som genomförs måste sättas i ljuset av hur mycket man 
lägger ner i form av pengar för att utveckla systemen. 75  
 
Naive Bayesian vs. Memory Based Approach av Androutsopoulos et al.   
 
De tidigare egna föreslagna komplementen till N.B. utvecklas här ytterligare av 
Androutsopoulos et al i deras tidigare forskning. Den här gången jämför de N.B. med 
en annan självlärande metod, TiMBL (memory-based classifier). En sådan 
klassificerare är ämnad att försöka klassificera e-mail baserat på minnen av liknande 
tidigare mottagna e-mail. Både N.B. och TiMBL utförde insamlingen av spam ungefär 
lika bra. Liksom tidigare experiment jämfördes även N.B. och TiMBL mot den 

                                                 
74 Sahami, Mehran. Dumais, Susan. Heckerman, David. Horvitz, Eric (1998) A Bayesian Approach to 
Filtering Junk E-Mail. Learning for Text Categorization: Papers from the 1998 Workshop 
även tillgänglig som: http://citeseer.ist.psu.edu/sahami98bayesian.html [2004-10-12] 
75 Androutsopoulos et al (2000a) 
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nyckelordsbaserade identifikatorn som tagits från Microsoft Outlook 2000. De båda 
metoderna var som förväntat överlägsna nyckelordsansatsen. Utöver det här 
introducerar de även en ytterligare oberoende funktion för att lättare kunna jämföra de 
olika metoderna. Så som de själva föreslagit i tidigare undersökningarna, lägger de till 
en kostnadsfunktion, TCR (Total Cost Ratio). Anledningen till att de gör det är att det 
inte är helt lätt att jämföra bayesianska metoder med andra, eftersom de värden som 
genereras (precision och recall) inte alltid är praktiska att använda sig av. Med TCR blir 
det enklare att jämföra metoderna. Kortfattat utgår de från att tid är pengar vilket i 
sammanhanget med spam kommit att få allt större betydelse.76  
 
Vilka applikationer använder N.B. idag? 
 
N.B. används numera fritt i många olika applikationer, det är också dess stora styrka. 
Skapare av filter vill i många fall ta betalt för produkten, men som det ser ut idag finns 
det många vidareutvecklare av bayesianska spamfilter som delar med sig av dessa 
gratis. Bland annat webläsaren Mozilla använder sig av N.B. Det finns även inofficiella 
plug- ins till Microsoft Outlook som lägger till en N.B. klassificering. Då Outlook är en 
e-mailklient som fått motstå mycket kritik för att ha många säkerhetsluckor, är det ett 
lovvärt initiativ att inkludera N.B här. Det här gör att framtiden för bayesianska filter 
ser fortsatt ljus ut. 77 
 
Ursprunget till användningen av bayesianska filter 
 
Pionjären inom den bayesianska spamfilterforskningen heter Paul Graham. 78 År 2002 
var han den förste att presentera ett enkelt men effektivt filter baserat på bayes teorem, 
sedermera kom det att inspirera till vidareutveckling av dessa filter. I artikeln ”A Plan 
for spam” (2002) poängterade han att fördelen med den statistiska insamlingen av 
termer som sker med det bayesianska filtret, är att man inte längre behöver klassificera 
spam manuellt. Jag vill snarare påstå att det egentligen aldrig i praktiken har gått att 
klassificera spam manuellt. Skulle filter bara vara baserade på existerande e-mail fanns 
det inte någon poäng att använda filter över huvud taget, eftersom skaparen av spam då 
alltid kan ligga före med utformandet. Snarare var det så att man i och med 
introduktionen av bayesianska filter för första gången hade hittat en ny väg att gå i 
kampen mot spam, och att den vägen gick via den automatiska och lärande 
klassificeringen.  
 

To beat Bayesian filters, it would not be enough for spammers to 
make their e-mails unique or to stop using individual naughty words. 
They’d have to make their mails indistinguable from your ordinary 
mail. And this I think would severely constrain them. Spam is mostly 
sales pitch, so unless your regular mail is all sales pitch, spams will 

                                                 
76 Androutsopoulos, Ion. Paliouras, Georgios. Karkaletsis, Vangelis. Sakkis, Georgios, Spyropoulos, 
Constantine D. Stamatopoulos, Panagiotis. (2000b) Learning to Filter Spam Email: A Comparison of a 
Naive Bayesian and a Memory-Based Approach. In Workshop on Machine Learning and Textual 
Information Access, 4th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in 
Databases (PKDD)  även tillgänglig som: http://citeseer.ist.psu.edu/461020.html 
77 Graham, Paul. http://www.paulgraham.com/spamfaq.html En lista över tillgängliga filter finns här: 
http://www.paulgraham.com/filters.html 
78 Paul Graham är Filosofie Doktor i Datavetenskap vid Harvard och jobbar för tillfället vid U.S 
Department of Energy. http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Graham [2004-12-20] 
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inevitably have a different character. And the spammers would also, 
of course, have to change (and keep changing) their whole 
infrastructure, because otherwise the headers would look as bad to 
the Bayesian filters as ever, no matter what  they did to the message 
body.79 

 
Han tror att det här i förlängningen leder till spam så småningom oundvikligen kommer 
att reduceras ner till några få rader:80 
 

”Hey there. Thought you should check out the following: 
http://www.27meg.com/foo” 

 
Det är en övertro på de bayesianska filtren och samtidigt ett resonemang som inte 
stämmer överens med vad han tidigare diskuterat. Ingenting talar emot att denna 
menings oberoende förekomster av ord skulle kunna klara av att identifieras av ett 
bayesianskt spamfilter, om användaren ofta tar emot snarlika legitima brev av bekanta 
är det förstås troligt att de inte sållas bort, men lägg sedan till en förekomst av en 
hyperlänk och det blir än lättare att samla in ett sådant spam.  
 
Graham poängterade dock att det är mycket svårare för en mänsklig hjärna att sätta sig 
in i hur den som skapat e-mailet (spam) tänker när de utformar sina spam och att det 
därför är både praktiskt och tidsbesparande med bayesianska filter, det betvivlar jag 
inte. 
 
Den viktigaste enskilda fördelen med bayesianska filter är enligt Graham, att man vet 
exakt vilken slags information man verkligen mäter, till skillnad från t.ex. program som 
SpamAssassin som tilldelar varje spam en ”poäng” (score) för varje e-mail. Det är inte 
helt korrekt att generalisera utifrån SpamAssasin som Graham gör, i många andra 
system vet man också exakt vad man mäter, t.ex. de vanliga regelbaserade systemen 
(mer om dessa senare). 
 
Det finns dock ett stort problem med bayesianska filter anser Graham. Han utgår från 
sig själv och sin forskning kring spam och det faktum att spam-filtren sällan - för att 
inte säga aldrig - utgår från en samlad mängd idealdokument 81, för att komma till rätta 
med det här önskar han att filtren istället lärde sig sannolikheter utifrån varje unik 
användare. Här har han en viktig poäng, och det verkar också som om denna idé till viss 
del har slagit igenom, när en användare ges möjligheten att klassificera ett inkommande 
e-mail som spam, är det exakt det här som sker. För varje ny klassificering blir det 
bayesianska filtret bättre på att beräkna sannolikheter. Det är inte viktigt att utgå från de 
sk. idealdokumenten, det viktiga är själva inträningen av filtret. 
 
 
 
 

                                                 
79 Graham, Paul. http://www.paulgraham.com/spamfaq.html En lista över tillgängliga filter finns här: 
http://www.paulgraham.com/filters.html 
80 Ibid. 
81 Idealdokument i det här sammanhanget betyder ungefär, det perfekta spammet eller det perfekta icke-
spammet. 
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4.1.4 Signaturbaserade filter 
 
Dessa filter arbetar på ett lite annat sätt när de jämför inkommande e-mail med spam, de 
jämför de inkommande legitima e-mailen med på förhand redan ident ifierade spam. Ett 
av de företag som baserar sitt spamfilter på signaturbaserade filter är Brightmail.com.82 
Deras system upprätthåller ett helt nätverk av falska e-mailadresser. Skickar någon ett e-
mail till någon av dessa adresser, förutsätts det vara ett spam eftersom dessa adresser 
inte använts till någonting alls, de har inte registrerats någonstans. Om ett av dessa spam 
sedan kommer till en adress som är skyddad vet de då att de kan skapa ett filter som 
samlar in just detta spam. 83 
 
För att kunna avgöra om två e-mail är likadana, så använder sig dessa system av en 
funktion som beräknar signaturvärden för varje enskilt e-mail. Ett signaturvärde skapas 
genom att man t.ex. tilldelar varje bokstav ett eget nummer, därefter summeras alla 
bokstävers förekomster ihop i varje e-mail. En slumpmässig förekomst av två olika e-
mail med exakt samma signaturvärde anses i detta fall inte vara särskilt troligt. Ett e-
mail som samlats in i det falska nätverket och som getts ett unikt signaturvärde, kommer 
alltså användarens filter sortera ut eftersom signaturvärdet känns igen. För att man ska 
kunna ta sig runt ett sådant här filter, måste man inkludera slumpvisa teckenmönster i 
spammet som sedan skickas ut till varje unik mottagare.84 Detta kräver relativt stora 
dataresurser. Det här är också anledningen till varför spam då och då visar sig ha 
ämnesrader som bara verkar bestå av konstiga tecken: &%”¤#%¤GET”#¤”#your&%¤. 
 
Fördelarna med signaturbaserade filter är få, de fungerar bra när det gäller att släppa 
igenom korrekta e-mail, men de har jämfört med många andra metoder för att bekämpa 
spam, en relativt låg infångande kapacitet, endast 50-70% av all spam förhindras. Med 
tanke på det här är det tveksamt om signaturbaserade filter har någon framtid som 
metod när det gäller spambekämpning. Att upprätthålla ett helt nätverk av ständigt 
uppdaterade exempel-e-mail lär kräva alldeles för mycket resurser för att metoden ska 
få någon vidare praktisk användning. Om hälften av all inkommande e-mail fortfarande 
är spam vid användandet av signaturbaserade filter, innebär det att mängden information 
som användaren måste sortera ut, blir alldeles för stor. Det i sig skapar ytterligare 
problem och förhindrar i förlängningen individen att tillgodogöra sig  information. 
 
Signaturbaserade filter verkade vara en bra idé, men med tanke på de relativt klena 
resultaten redan på ett tidigt stadie, blir jag inte förvånad om utvecklingen av dem lär 
stanna av med tiden.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Symantec (2004). The Critical Intrusion Detection Layer. 
http://www.symantec.com/smallbiz/library/intrusion.html [2004-10-09] 
83 Graham, Paul (2003). Stopping spam även tillgänglig som: http://www.paulgraham.com/stopspam.html 
[2004-06-24] 
84 Graham, Paul (2003). Stopping spam 
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4.1.5  Regelbaserade filter (Rule based) 
 
Regelbaserade (eller rule based) filter tillhörde de absolut vanligaste metoderna fram till 
och med år 2002. De arbetar precis som det låter efter vissa uppsatta regler. Det kan låta 
snarlikt med de bayesianska metoderna, men till skillnad från dessa tränas inte de 
regelbaserade filtren initialt mot en korpus. En enkel regel kan t.ex. vara att sätta upp en 
maximal procentsats med VERSALER som ett e-mail får innehålla, eller att det inte får 
ha en viss mängd med skiljetecken. Det går även att stipulera att e-mailet inte får ha 
några datumuppgifter satta långt tillbaka i tiden eller - vice versa - långt in i framtiden. 85 
En stoppordlista är ett också ett bra exempel på ett slags regelsystem, där förekomsten 
av vissa ord sorterar ut e-mail. Detta innebär också att dessa system fungerar olika bra, 
system som utgår från simpla stoppordlistor utgör oftast inte någon större match för 
dem som vill komma förbi filtren. De är också mycket sämre på att släppa igenom 
korrekta e-mail.86 
 
Andra regelbaserade system visar upp klart bättre prestationer. Program som t.ex. 
SpamAssassin87 fångar in mellan 90% och 95% av alla spam. Dessa betydligt mer 
avancerade programvaror fungerar i grund och botten precis som de mer enkla 
systemen, men vissa mer avancerade funktioner inkluderas efter att den första 
genomgången av spammet gjorts. Varje ny regel som läggs till ställer upp vissa nya 
villkor som sedan måste uppfyllas, det kan gälla t.ex. innehållet i sidhuvudet. Andra 
regler kanske riktas mot meddelandetexten. Om villkoret som ställs upp är sant, så 
kommer ett visst beslut att utfärdas. Ett beslut kan i sin enklaste form bestå av "ta bort" 
eller "skicka vidare". 88 
 
Regelbaserade system är ofta väldigt okomplicerade och därmed också även enkla att 
installera, och detta redan på mailservernivån. Detta är de regelbaserade metodernas 
styrka. Det stora problemet med regelbaserade filter är dock att denna form av filter 
verkar ha problem med en för hög klassning av korrekta e-mail som spam, vilket får till 
följd att de riskerar att tas bort. En annan svaghet är att reglerna är statiska, om man 
man lär sig att komma runt regelverket, är det inte lika smidigt att på nytt anpassa filtren 
för att kunna fortsätta förhindra spam. 89 Till skillnad från de bayesianska filtren ligger 
ansvaret här på adminstratören att ”träna” filtren. 
 
Ett regelbaserat system är till skillnad mot de liknande bayesianska systemen, allt för 
”stela” och svårare att anpassa eftersom de sköts manuellt. Ett regelsystem bör dock inte 
ligga ensamt som filter, utan snarare kompletteras med ett bayesianskt filter. Om 
regelsystemet får agera ensamt kan det bli alltför klumpigt och förhindra individen att 
tillgodogöra sig information. 
 
 
 

                                                 
85 Det händer faktiskt att e-mail dateras t.ex. år 2100, just eftersom filter kan ta in årtal som en variabel. 
86 Graham, Paul (2003). Stopping spam 
87 The Apache SpamAssassin Project (2004) http://spamassassin.apache.org/ [2004-10-10] 
(SpamAssassin använder sig även av bayesianska metoder.) 
88 Julia Thomas Associates, Inc.(1991-2004) Advanced mail filtering rules tillgänglig som: 
http://www.jtan.com/faq/mailrules.html) [2004-06-24] 
89 Graham, Paul (2003). Stopping spam 
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4.1.6 Utmana och kräv svar (Challenge and Response) 
 
Det här är en av de allt mer populära metoderna att stoppa spam. När en person 
använder sig av ett sådant system, kommer alla för denne okända personer som skickar 
ett e-mail till denne, först att mottaga en utmaning (challenge) som personen sedan 
måste besvara (response). Filtret skickar automatiskt iväg ett nytt e-mail till avsändaren 
av e-mailet, detta e-mail hänvisar i sin tur till ett formulär som ligger på en webbsida. 
Den för användaren okände personen får sedan fylla i detta formulär, baserat på 
uppgifterna i detta formulär, är det sedan upp till användaren om avsändaren godkännes, 
ett godkännande innebär att kommande e-mailtrafik från denne därefter kommer att 
godkännas.90 
 
Sådana system släpper naturligtvis inte igenom några spam alls, vilket säger sig själv 
om denna procedur måste upprepas varje gång någon du inte känner vill sända dig ett e-
mail. Istället för att användaren sitter och sorterar ut den legitima e-mailen från allt 
spam, ställer det här systemet krav på den potentielle mottagaren. 
 
Systemet kan sägas vara väldigt egoistiskt, eftersom det sätter användarens egen inbox i 
fokus. En ännu mer irriterande händelse inträffar när användaren av ett CR-system 
skriver ett e-mail till någon men själv glömmer bort att lägga till mottagaren av e-mail i 
adressboken vilket får till följd att en utmaning skickas ut, när denne sedan försöker 
svara på e-mailet. 91 
 
Men det största problemet med CR-systemen är dock att många korrekta e-mail helt 
enkelt försvinner eller blir försenade. Att snabbt förmedla sitt meddelande till 
människor blir mycket svårt om personen som skickar ut e-mailet inte har tid att besvara 
utmaningen. Det kan t.ex. vara en person som skickar dig en inbjudan till en fest och 
först dagen efter, då det är försent, upptäcker utmaningen i sin egen inbox. 92 
 
Allt som oftast kommer avsändarna av e-mailen glömma bort att svara. Eller till och 
med vägra att svara på utmaningen eftersom de känner sig förnärmade. Även den allra 
bästa vän kan bli irriterad om han/hon först måste svara på ett e-mail innan denne får 
skicka iväg sitt eget e-mail.93 
 
Det finns problem när det gäller spammarnas uppfinningsrikedom. Dels kan användaren 
tro att själva begäran om bekräftelse är ett spam. Vilket det också kan vara, en del spam 
är utformade just på detta sätt så att det lättare ska slinka igenom. Företrädare inom 
branschen är även oroliga för att användarnas adressböcker ska bli ett attraktivt mål 
eftersom man där kan finna adresser som är godkända för utskick av e-mail och därmed 
användas för att skicka spam.94 
 

                                                 
90 Graham, Paul (2003). Stopping spam 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Krim, Jontahan. EarthLink to Offer Anti-Spam E-Mail System. Washington Post, Wednesday, May 7, 
2003; Page EOl även tillgänglig som: http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A22390-2003May6 
[2004-10-09] 
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CR-system stoppar än så länge i princip all spam. 99,9% av all spam når aldrig den som 
använder sig av CR-metoden.95  
 
I teorin är metoden dock mest lämplig att användas av dem som sällan använder sig av e-
mail, och som sällan knyter nya kontakter på elektronisk väg, eftersom det har svårt för att 
släppa in nya personer. Det här gör att CR-system är mycket statiska och i praktiken 
onödiga att kombinera med andra metoder, ett system som knappt släpper igenom några 
spam alls, och som dessutom försvårar skickandet av legitima e-mail behöver inte några 
andra metoder. CR-system förhindrar användaren att tillgodogöra sig information, att 
använda sig av ett sådant system utan att först verkligen tänka igenom riktigt ordentligt,  
är att ta en stor risk. 
 
4.2    Bekämpning av massutskick 
 
Bekämpning av spam utifrån ett massutskicksperspektiv utgår huvudsakligen från e-
mailets ursprung snarare än dess innehåll. Huruvida e-mailet är ett legitimt e-mail eller 
spam, är inte det mest väsentliga för dessa metoder.  
 
4.2.1  Svartlistor 
 
När svartlistor används optimalt, blockerar de spam redan på servernivån. Själva 
skapandet av svartlistor uppkom från början på ren frivillig basis. Svartlistorna 
underhålls och uppdateras relativt ofta varför det därmed krävs att det görs av just 
idealisterna. 96 Det går till så att meddelanden - förhoppningsvis bara spam - som kan 
härledas från vissa servrar laddas upp till dem som administrerar dessa svartlistor där de 
sedermera verifieras för att inte onödig blockering av icke-spammande servrar ska ske. 
ISP:er prenumererar sedan på svartlistorna vilket betyder att e-mail som skickas från 
dessa svartlistade servrar stoppas redan i ett tidigt skede. Mer än 50% av all spam 
stoppas redan på den nivån. 97 
 
Det finns två stora nackdelar med svartlistor, den första nackdelen är att det är svårt, för 
att inte säga omöjligt att hela tiden hålla reda på vilka servrar som skickar ut spam, 
ungefär hälften av alla servrar som skickar spam finns inte upptagna i listorna. Andra 
svartlistor drivs tyvärr av företag eller personer som helt sonika lägger dit servrar som 
misstänks skicka spam, många gånger läggs servrar som skickar legitim spam dit på 
dessa listor vilket kan få fatala konsekvenser för företag som gör stora utskick av e-mail 
till sina anställda eller till kunder.98  
 
I olyckliga fall förhindrar en svartlista användaren från att erhålla det legitima e-mailet, 
men eftersom svartlistor befinner sig på servernivå måste de dock anses vara 
oumbärliga då användandet av dem inte exkluderar andra metoder. En svartlista kan 
alltid befinna sig på ett första stadie i identifieringen av spam. 

                                                 
95 I princip 100%, men en felmarginal läggs alltid till. 
96 Stora organisationer använder sig inte av ”normala” svartlistor. Av kostnadsmässiga skäl får de ofta 
betala stora summor för att implementera en svartlista i systemet. Ett företag med 100.000 till 500.000 
användare får betala $11.000 årligen för att få tillgång till Spamhaus Block List (SBL) The Spamhaus 
Project (2004).  http://www.spamhaus.org/datafeed/index.html [2004-10-08] 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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Svartlistor är mycket användbara så länge företagen använder sig av seriösa svartlistor. 
Det finns kritik som varnar för användandet av svartlistor. Vid FTC-forumet som hölls i 
början av 2003, varnade deltagare vid forumet för att ett allt för frekvent användande av 
dylika svartlistor i längden kan leda till att legitima e-mail försvinner redan på 
servernivån. Precis det här hände i februari 2003, då Microsoft av misstag blockerade 
tjänsten MSN och därmed alla inkommande meddelanden från konkurrerande ISP:er 
inklusive America On-Line (AOL) och Time Warners bredbandstjänst Roadrunner, 
samt Earthlink. Det hände till och med att FTC själva lyckades svartlista helt legitim e-
mail som var avsedd för sin egen personal.99 
 
Motsatsen till svartlistor är vitlistor. De fungerar i princip på samma sätt som CR-
systemen. Istället för att svartlista och därmed förbjuda vissa e-mail från en känd 
avsändare eller en säker domän, väljer man här att godkänna e-mail från en tillförlitlig 
domän eller en känd adress. Genom att gö ra det förbjuder man ändå indirekt alla andra 
e-mail som inte godkänns av denna lista.100 Vill man inte att någon okänd person ska 
kontakta en är det ett bra alternativ, men faktum är att en vitlista stänger ute all 
kommunikation som inte sker med folk man redan känner, vilket i sådana fall avsevärt 
begränsar individens möjlighet att knyta nya sociala kontakter. 
 
 
4.2.2 Turntide – traffic shaping 
 
Företaget Turntide101 har utvecklat en produkt med samma namn som har en annorlunda 
approach när det gäller bekämpningen av spam. Deras system ämnar att förhindra spam 
redan på TCP-nivå. Det innebär att spammen inte ens kommer att nå fram till 
spamfiltren, att de stoppas redan innan de ens når till e-mailservrarna.  
 
Grundtanken bakom Turntide är att produkten inte - som i de flesta spamfilter - enbart 
kontrollerar innehållet i meddelanden, utan istället analyserar avvikande mönster i 
trafikströmmarna. När detta sker kan man vid misstänkta förändringar i de normala 
trafikströmmarna upptäcka när stora mängder av spam skickas ut. Det som sker är att 
Turntide stryper bandhastigheten, vilket gör att de spam som skickas ut fördröjs, vilket i 
sin tur är tänkt att irritera spammarna. Turntide är i första hand inriktad på större 
företag, eftersom det krävs stora avvikelser i trafikströmmarna för att spam ska kunna 
upptäckas.102 Turntide behöver ha minst 5000 installerade produkter, dvs. licens för 
5000 installerade produkter på företaget.103   
 
Turntide byggs upp av fyra huvudkomponenter. Den första delen undersöker TCP-
paketen som kommer in till företaget, och sedan undersöks även varifrån de kommer. 
Den andra delen analyserar dessa paket genom att använda en kombination av redan 
kända algoritmer (först och främst bayesianska) och egenutvecklade algoritmer. 
                                                 
99 Silicon.com (2003). Are spam blacklists killing legitimate emails? 
http://www.silicon.com/management/government/0,39024677,10003993,00.htm [2004-10-10] 
100 Hird (2002) p.4 
101 Turntide – Stop spam at the source (2004) ASR Overview. http://www.turntide.com/router/ [2004-10-
10] 
102 I dagsläget. 
103 Olofsson, Kent. Spam – Turntide – Trafikanalys stoppar spam, Nätverk och kommunikation [2004-06-
23] 
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Misstänks datapaketet vara en spamsändning lagras denna källa i en kronologisk 
databas. Denna information kan sedan användas för att känna igen misstänkta 
trafikmönster och därmed även stoppa dem. Den sista komponenten som bygger upp 
detta paket är också den viktigaste: Traffic Shaping. Denna åtgärdskomponent styr 
trafikströmmarna på TCP-nivå. Traffic shaping innebär att när ett datapaket skickas iväg 
över Internet för att nå en viss mottagare, kommer avsändaren först att få vänta på att 
mottagaren av detta paket ska skicka en bekräftelse, vilket i sin tur innebär att 
avsändaren kan skicka iväg meddelandet i en enda lång ström av paket när bekräftelsen 
mottagits. Denna bekräftelse kommer i normala fall alltid omedelbart, varför alla e-mail 
skickas iväg på samma gång. Det som Turntide gör är att det vid en misstänkt 
trafikström av spam försenar den viktiga bekräftelsen. Nu tar det inte längre bråkdelen 
av en sekund utan kanske istället 2-3 sekunder eller ännu längre, för varje bekräftelse 
innan detta sker. En vanlig server som skickar korrekta e-mail, fortsätter tålmodigt att 
skicka dessa paket och vänta på en begäran om bekräftelse, trots att det går långsamt. 
De som skickar spam med spamprogram är dock ytterligt beroende av att förbindelserna 
fortsätter att vara snabba, eftersom de måste skicka ut sådana enorma mängder av spam 
för att vara lönsamma, då så få människor nappar på de produkter som det görs reklam 
för.104  
 
Trafiken med den misstänkta spammen stoppas alltså inte från att komma fram, istället 
kan man sätta olika hastigheter på de olika flödena. Den stora fördelen med det här 
systemet är att legitim e-mail inte kommer att sorteras bort som spam. För spammaren 
kan det här dock innebära att ett vanligt massutskick som i normala fall tar några 
sekunder att genomföra nu kanske tar 40 minuter istället. Om Turntide anser sig ha 
identifierat att det är en spamflod som väller in, kan systemet minska på bandbredden 
och strypa hastigheten på den väntade bekräftelsen så pass mycket att dataströmmen i 
princip står still, vilket tvingar spammaren att ge upp. Det är viktigt att påpeka att 
Turntide inte helt stänger av flödet, vilket hindrar den lille användaren att drabbas, 
eftersom den fortfarande kan skicka sina e-mail.105 
 
Turntide kan se att trafikströmmen från en viss adress följer ett normalt mönster med 
jämn fördelning över hela dagen. Från en annan adress kan det istället komma stora 
toppar i trafikströmmen tidigt på morgonen, för att sedan inte komma någon trafik alls. 
Detta är ett exempel när Turntide kan sättas in och dra ner genomströmningstrafiken till 
knappt någon hastighet alls.106 
 
Turntide är en helhetslösning avsett för först och främst större företag, detta är på 
samma gång både bra och dåligt. Stora företag kan effektivt styra inkommande 
trafikflöden och förhindra överbelastning i systemen, detta innebär också att användaren 
på det större företaget får det mycket lättare att tillgodogöra sig relevant information. 
Det som är mindre bra med Turntide är att mindre företag inte ges möjligheten i 
dagsläget att använda sig av systemet. 
 
 
 

                                                 
104 Kent Olofsson, Spam – Turntide – Trafikanalys stoppar spam, Nätverk och kommunikation [2004-06-
23] 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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4.2.3  Countermeasure - svara med samma mynt. 
 
Filter som ger igen (FFB:s – Filters that Fight Back) 
 
Detta försök att stoppa massutskick av spam är ett av de mer kontroversiella förslagen. 
Kortfattat innebär förslaget att detta ”filter” överbelastar de servrar som skickar spam. 
95% av alla spam innehåller länkar som går till webbsidor, om varje enskild person som 
nås av detta spam samtidigt skulle klicka på dessa länkar överbelastar det servrarna, 
precis det här gör FFB:s. Det man vill uppnå genom att på detta sätt slå tillbaka är ett 
högt tryck mot servrarna som sänder spam, vilket i förlängningen innebär ökade 
kostnader för spammaren eftersom en högre trafik på servrarna automatiskt leder till 
högre trafikavgifter från nätbolagen. Det som kostar pengar slår alltid hårt mot 
spammaren, eftersom de har så små marginaler för att kunna gå runt.107 Här är ett 
exempel på vad som händer om en site plötsligt får alldeles för mycket nättrafik: 
 

108 

                                                 
107 Graham, Paul (2003b). Filters that Fight Back http://www.paulgraham.com/ffb.html [2004-06-24] 
108 Bork.ca – Sealed for your protection (2004). http://www.bork.ca/pics/?path=incoming&img=bill.jpg 
[2004-06-24] 
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De stora spammarna får på sin höjd högre kostnader av denna åtgärd, medan de mindre 
kommer att få det mycket svårt att kunna klara av att gå jämnt ut.109 
 
En mycket stor nackdel med filter som slår tillbaka, är att de skulle vara ytterst beroende 
av att det finns tillförlitliga svartlistor tillhands, som jag diskuterade i fö rra kapitlet 
finns det verifieringsproblem med svartlistor. En person som vill provocera skulle 
annars kunna skicka falska spam vilket i sin tur skulle kunna innebära att oskyldiga siter 
blir överbelastade. 
 
Andra nackdelar med FFB är att det i mycket stor grad efterliknar ett av det värsta 
fenomenet på Internet, nämligen DoS-attacken. 110 Det står för Denial of Service, vilket i 
korthet betyder att tjänsten blockeras. Liksom med FFB eftersträvar man här att 
överbelasta offret. Det är därför FFB är kontroversiellt.111 
 
I dagsläget finns det ännu inga filter som fungerar på det här sättet. Arbetet med dem är 
ännu så länge på idéstadiet. Det finns dock kritiker till sådana här metoder, Lorrie Faith 
Cranor och Brian A. LaMacchia menar att countermeasure-metoder förvisso kan 
motiveras moraliskt i vissa fall, men att svårigheten att korrekt kunna avgöra vem som 
verkligen sände iväg massutskicken, kan få till följd att motattacker skickas iväg till 
oskyldiga användare. Dessa motattacker riktas också ofta i blindo vilket i så fall gör 
dem helt meningslösa.112 
 
Ett genomförande av FFB:s skulle säkert fungera rent praktiskt, snarare är det en fråga 
om moral som hindrar användandet. Det moraliska resonemang man skulle kunna föra, 
är att användandet av FFB:s bara drabbar dem som själva har åstadkommit skada. Det är 
samma ”öga för öga, tand för tand”- logik som vi i de flesta sammanhang ifrågasätter, 
vilket gör FFB:s svåra att sätta i verket.   
 
 
4.2.4  Captcha 
 
CapTcha är en förkortning för completely automated public turing test to tell computers 
and humans apart. Precis som det låter, används tekniken för att skilja en dator från en 
människa. Mjukvaruprogram används ofta av personer som vill samla in e-mailadresser, 
dessa program ”skummar” av t.ex. formulär för webbomröstning, gratis e-
mailregistreringar (t.ex. Hotmail.com) och andra områden för att nå privatpersoners e-
mailadresser, dessa adresser kan sedan användas för massutskick. Anledningen till att 
man har utvecklat det här systemet är att man vill förhindra bland annat denna 
möjlighet. CapTcha är en metod för att verifiera att det verkligen är en människa och 
inte en maskin som samlar in adresser. Användaren kan vid inloggning t.ex. få en bild 
presenterad för sig, med förvrängda siffror på en suddig bakgrund.113 För att komma 

                                                 
109 Graham, Paul (2003b). Filters that Fight Back http://www.paulgraham.com/ffb.html [2004-06-24] 
110 Symantec (2004). Denial of Service Attack (DoS). 
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/dos.attack.html [2004-10-10] 
111 Graham, Paul (2003b). Filters that Fight Back http://www.paulgraham.com/ffb.html [2004-06-24] 
112 Cranor, Lorrie Faith & LaMacchia, Brian A. (1998). p.79 
113 Denna Captcha metod kallas Gimpy och var den första, men det finns även många andra nya metoder, 
t.ex. med ljud. 
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vidare och bekräfta inloggningen måste användaren svara på vilka siffror som 
presenteras i den förvrängda bilden.  114 När detta är gjort är processen klar.  
 
CapTcha är inte i sig ett hinder för spam, men det är ett nytt intressant hinder vid 
insamlandet av e-mailadresser, som sedan utnyttjas för massutskick, varför det är värt 
att berätta om det.  
 
Som komplement till övriga metoder är Captcha ett lysande initiativ när det gäller 
regleringen av spam. Till skillnad från övriga metoder finns det ingenting som 
förhindrar tillgängligheten av information för användaren, eftersom användandet av 
Captcha avser att säkerställa att användaren verkligen är den han utger sig för att vara. 
Det som skulle kunna vara en invändning mot Captcha är att utvecklandet av nya 
varianter av metoden kan leda till att det blir svårare och svårare att tolka bilderna (eller 
ljuden), eftersom det alltid görs försök att ta sig runt hindret.  
 
 
4.3.  Bekämpning av spam ur ett samhällsperspektiv 
 
Det här kapitlet utgår från hur problemet med spam bemöts från samhällets sida, det kan 
t.ex. handla om hur lagstifningen utformas men det kan även gälla metoder som privata 
företag utvecklar.  
 
4.3.1  En social lösning 
 
Den digra bördan från den allt större mängden spam som fyller våra e-mailkonton upp 
till brädden, skapar kostnader och tar användarens tid. Tid som kunde ha använts till 
annat än att sortera bort oönskade e-mail. En del personer försöker finna 
okonventionella lösningar på problemet med oönskad e-mail, här nedanför presenterar 
jag ett av dessa alternativa tankesätt. 
 
PHEmail: Designing a Privacy Honoring Email system 
 
David H. Nguyen och Khai N. Truong har skissat på en annorlunda lösning för att 
avhjälpa problemet med spam. De utgår från att det finns ett behov av ett system som 
utgår från våra privata sfärer. Oavsett hur folk interagerar med varandra, så lämnar de 
spår efter detta umgänge efter sig. Nguyen och Truong utgår från att e-mailanvändarens 
adresslista i det stora hela representerar användarens sociala sfär på Internet115. De 
personer som finns i användarens adresslista är också högst troligt dem som användaren 
oftast brevväxlar med.116 
 
Nguyen och Truong vill att man skapar ett system som använder sig av dessa sociala 
strukturer när man skickar och tar emot e-mail. Personer som befinner sig inom ett på 
förhand definierat socialt nätverk, kan fritt skicka och ta emot e-mail inom detta nätverk 

                                                 
114 The Captcha Project (2004). http://www.captcha.net/ 
115 På samma sätt som arbetsplatsen är en social sfär. 
116 Nguyen, David H. & Troung, Khai N. (2003). PHEmail: Designing a Privacy Honoring Email System. 
Conference on Human Factors in Co mputing Systems. CHI '03 extended abstracts on Human factors in 
computing systems. Även på http://www.cc.gatech.edu/fce/ecl/projects/privacyMirrors/pubs/phemail-
chi2003.pdf [2004-10-10] 
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som Nguyen och Truong definierar som PHEmail (Privacy Honouring Email-system). 
Ett e-mail som tas emot utifrån detta nätverk placeras i deras exempelsystem längst ner i 
”skräphögen” för att senare möjligtvis kunna ögnas igenom. 117 
 
Liksom människor i vanliga livet ofta blir introducerade för nya bekantskaper genom en 
annan vän, låter PHEmail först person A fråga person B efter person C:s 
token/nyckel118, efter detta kan person A e-maila person C med hjälp av denna token. 
När person C tar emot detta e-mail, känner PHEmail av att e-mailet kommer från person 
A som i sin tur känner person B genom person C:s sociala nätverk.119 
 
Som det ser ut idag finns det än så länge bara en hemsida: phemail.sunsite.dk/ där en 
framtida version av PHEmail planeras att lanseras, samt en systersite, eller eventuellt 
den riktiga siten www.phemail.org. 120 Här verkar det dock finnas en testmiljö för 
PHEmail: http://yadda.salkin.dk/login/121  
 
PHEmail skiljer sig mycket från många andra system, först och främst eftersom det tar 
en ny approach och fokuserar först och främst på människors sociala strukturmönster. 
En jämförelse går att göra med ett citeringssystem i databaser. Desto fler människor 
som känner dig (artikeln), ju större samhörighet (relevans) har du med dessa människor. 
Systemet skulle dock teoretiskt sett kunna vara exkluderande, då människor som har 
svårt att lära känna människor i vanliga livet, kanske också har det elektroniskt. Men å 
andra sidan kan det också vara precis tvärtom. 
 
 
4.3.2   Legislativa lösningar 
 
Lagstiftning mot spam sker än så länge på det nationella planet, vilket är ett problem 
eftersom spam är allt annat än just ett nationellt problem. Snarare är det regel att 
problemet är internationellt. Eftersom utskicken av spam sker gränslöst kan servrar 
varifrån spam skickas ut ligga i vilket land som helst.  
 
Lagstiftningen i USA 
 
Lagstiftningarna i USA går just nu i bräschen när det gäller åtgärder mot spam. Federal 
Trade Commission (FTC) anordnade den 30 april till den 2 maj 2003 ett forum där man 
förde upp problemet med spam på agendan. Här tog man som utgångspunkt att man för 
att kunna lagstifta mot spam, först och främst måste ställa upp en del kriterier för att 
kunna definiera vad spam är. Den allra första frågan som gemensamt ställdes löd helt 
enkelt: ”Vad är spam?” Som nämnts tidigare definierar en del personer spam såsom 
varje erhållet e-mail man inte vill ha, trots att man kanske skrivit upp sig på en lista. 
Utifrån detta diskuterades under FTC det faktum att en del personer faktiskt vill ha vissa 
e-mail, t.ex. med pornografiskt material, även om de inte ens har skrivit upp sig för 

                                                 
117 Nguyen & Troung (2003). 
118 I detta sammanhang motsvarar token en unik identifikator. 
119 Nguyen & Troung (2003). 
120 Future home of PheMail (tm) (2004). http://phemail.sunsite.dk/ 
För närvarande är den dock nere [2004-10-13] 
121 Det är inte helt klart om detta system verkligen kommer att dyka upp. För tillfället möts man bara av 
ett kort meddelande på http://phemail.sunsite.dk/ [2004-10-10] 
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deltagande på någon dylik utskickslista. Dock instämde de flesta i påståendet att 
material som man erhållit i form av ett e-mail från en nyhetsbrevtjänst man någon gång 
skrivit upp sig för, men numera inte vill ha, inte kan betraktas som spam.122 
 
Delstaten Virginia var den första delstaten i USA att införa lagar mot utskick av 
oönskad e-mail. Själva lagstiftningen kräver att den som står som avsändare av 
spammet verkligen är den rätte avsändaren. 123 
 
Fler och fler lagar mot spam instiftas i USA. Den första lagen direkt riktad mot spam 
var CAN SPAM Act (S.877) som introducerades av senator Conrad Burns (republikan 
från Montana) och Ron Wyden (demokrat från Oregon.) Förkortningen betyder 
Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing (Act)124 och den 
innebär kortfattat att e-mail måste bli klassificerade och att de måste innehålla 
information om hur mottagaren kan välja opt-out (option out eller välja bort), dvs. hur 
mottagaren ska bära sig åt för att inte erhålla vidare utskick av e-mail, samt innehålla 
avsändarens rätta adress. Den förbjuder vidare användningen av förvillande 
meddelandefält och falska sidhuvuden i dessa e-mail. FTC är auktoriserade för att 
inrätta en sk. ”skicka- inte-e-mail” registrering, men de behöver inte göra detta. Lagen 
trädde i kraft 1 januari 2004. Kortfattat innebär lagen även vidare att den redan tidigare 
nämnda opt-out formen uttryckligen tillåts.125   
 
Lagstiftningen mot spam i USA verkar utgöra en genväg, liksom Al Capone slutligen 
fälldes för en formalitet (skattebrott)126 försöker den amerikanska lagstiftningen fälla de 
som skickar ut spam för själva stölden av identiteter. 
 
Det allra första åtalet mot en spammare i USA, ledde även till en fällande dom. Howard 
Carmack, ”The Buffalo Spammer” dömdes för att ha stulit 14 st. identiteter och med 
dessa identiteter sedan ha skapat 343 e-mailkonton som han använde för att skicka ut 
825 miljoner olika spam med början i mars år 2002. Infångandet och åtalet mot 
Carmack har sedan dess bland annat lett till att EarthLink (en av Internetleverantörerna 
som stod bakom stämningen) och andra Internetleverantörer som t.ex. America Online 
(AOL) har börjat samarbeta med de statliga myndigheterna för att spåra upp 
marknadsprofitörer liknande Howard Carmack. Det är intressant att notera att själva 
utskicken av spam inte var det som fällde Carmack, utan just stölden av identiteter. 
Maxstraffet som utdömdes har av många ansetts som en markering från den 
amerikanska statens sida att denna sorts subversiva verksamhet är någonting som man 
inte längre kan se mellan fingrarna på. Totalt fick Carmack minst 3,5 års fängelse. 
Missköter han sig kan han få sitta i fängelse upp till 7 år.127   
 
Kritik mot CAN-SPAM: 

                                                 
122 Allman, Erik (2003) Spam, spam, spam, spam, spam – The FTC and spam. ACM Queue. 1(6), p. 62-66 
123 Weiss, Aaron (2003) Ending Spam´s Free Ride, Aaron. netWorker. Volume 7,  Issue 2, June, p.20   
124 Intressant att notera är att pornografisk spam nuförtiden utgör en bråkdel av alla spam, för närvarande 
bara 0,3% enligt http://www.postini.com/stats/index.php [2004-10-13] 
125 Thomas – U.S Congress on the Internet. Se http://thomas.loc.gov/ sök på s.877  [2004-05-26] 
126 Domen för skattebrott gav Al Capone 13 års fängelse. De grövre brotten dömdes han aldrig för, ett av 
dessa var massakern på det rivaliserande O’Bannion gänget på S:t Valentins dag. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Al_Capone [2004-12-17] 
127 Wired News (2004). 'Buffalo Spammer' Sent to Slammer.  
http://search.wired.com/wnews sök på “buffalo spammer” [2004-05-31] 
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Organisationen Spamhaus har reagerat kraftigt mot den nya CAN-SPAM lagen som 
instiftades i USA år 2004. De anser att lagens genomförande är extra allvarligt, eftersom 
det pekar på att USA:s regering inte insett vidden av problemet med spam.128 
 
Det största felet med lagen enligt Spamhaus är att den utger sig för att förbjuda spam, 
när det snarare handlar om en svagt kontrollerande funktion. De hävdar att CAN-SPAM 
istället kommer leda till att mängden spam under den närmaste tiden snarare kommer 
både att öka i volym och att allt fler personer också kommer börja skicka ut spam. 
Vidare menar de även att lagen är så pass felaktigt utformad att den signalerar till 
omvärlden att spam numera är tillåtet att skicka till USA. Anledningen till att det har 
blivit så här är enligt Spamhaus att lagen säger att medborgarna först själva måste läsa 
igenom och besvara varje spam som skickas till inkorgen, och därefter välja att kryssa 
opt-out, för alla de tjänster som de inte redan har valt opt- in för. Vilket i och med lagens 
införande gäller för alla de tusentals mailinglistor som användaren ännu inte hunnit 
tacka nej till. Det finns flera olika varianter av opt- in och opt-out, med t.ex. double-opt-
in, tripple opt- in, men varje ”expansion” av den föregående definitionen efterföljs dock 
av ännu ett kryphål för spammaren. 129 Spamhaus menar att lagen har slagit krokben på 
sig själv.130 
 
I princip välkomnar dock Spamhaus lagen, även om den riktats fel. Den huvudsakliga 
positiva kritiken de har att säga är det är bra att lagen inte bara riktar sig mot spammare 
i USA, utan även till de som hyr in firmor som skickar spam utanför USA.  
 
CAN-SPAM är inget nytt under solen anser Spamhaus, det som redan är olagligt görs 
olagligt än en gång. Spam skickades ut tidigare trots att det var olagligt även då. De 
pekar på det faktum att 65% av all spam skickas ut via datorer som är infekterade av 
virus, och att det är virusen i sig som möjliggör dessa utskick, en lag når inte dessa 
virus. Den enda stora fördelen de ser med införandet av den här tveksamma lagen är att 
det kommer att skapa så pass mycket mer irritation och så pass många fler spammare, 
att regeringen småningom kommer att vara tvungna att förbjuda all spam, oavsett om 
det ges några möjligheter till opt-out eller ej.131  
 
Svensk lagstiftning 
 
Den svenska lagstiftningen mot utskick av spam är högst aktuell. Fortfarande får e-mail 
i marknadsföringssyfte skickas till juridiska personer om det finns möjlighet att 
avregistrera sig via opt-out. För den vanlige konsumenten får utskick enbart göras till 
den som är eller har varit kund hos ett företag, och då gälla enbart produkter som liknar 
den produkt kunden köpte. Personen måste dessutom uttryckligen ha bett om denna typ 
av information. 
 

                                                 
128 The Spamhaus Project (2004) Spamhaus Position on CAN-SPAM Act of 2003 (S.877 / HR 2214) 
http://www.spamhaus.org/position/CAN-SPAM_Act_2003.html) [2004-06-23] 
129 The Spamhaus Project (2004) Mailing Lists -vs- Spam Lists 
http://www.spamhaus.org/mailinglists.html [2004-10-11]  
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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Det som skett efter att lagrådsremissen gått igenom är att ändringar i 
marknadsföringslagen (1995:450) har skett. Syftet är att stärka skyddet gentemot 
obeställd reklam som erhålles via e-mail. Den största förändringen i §13b är det stycke 
som reglerar näringsidkares rätt att marknadsföra sina produkter till en fysisk person, nu 
bara tillåts om personen på förhand har beställt denna form av reklam. Tidigare var 
lagen utformad mer som en luddig ´rekommendation´ om hur näringsidkaren skulle bete 
sig: ”…skall respektera och regelbundet kontrollera register där personer som inte 
önskar få sådan marknadsföring med e-mail kan registrera sig.”132 
 
En annan viktig aspekt av lagändringen är också att den reklam som skickas ut med e-
mail från näringsidkaren, numera alltid måste innehålla en giltig svarsadress, till vilken 
mottagaren av e-mailet kan skicka en begäran om att bli borttagen från denna lista. Det 
samma gäller för juridiska personer.133 
 
Det tog inte många dagar efter att den nya lagstiftningen hade införts innan 
privatpersoner i Sverige började anmäla att de mottagit oönskad e-mailreklam. Den allra 
första dagen hade redan 72 stycken anmälningar gjorts, och fram till dags dato, (15 
april) har totalt över 4000 anmälningar gjorts till Konsumentverkets hemsida.134 Dessa 
delades in i följande kategorier:135  
 
1.548  Övriga kategorier 
1.500  Läkemedel 
   350  Hemelektronik 
   335  Lån- och finansiella tjänster 
   280  Pornografi 
   100  Spel, Lotterier 
 
Konsumentverket verkar ha blivit lite tagna på sängen av dessa nya möjligheter för 
privatpersoner att anmäla spammare. Ännu har inte en enda anmälan börjat att 
bearbetas.  
 
En av anledningarna kan vara att konsumentverket har börjat samla ihop anmälningar 
som berör samma massutskick av spam, för att lättare kunna koncentrera sig på de stora 
”bovarna”. 136 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Marknadsföringslagen (1995:450) §13b även tillgänglig som: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950450.HTM [2004-10-12] 
133 Ibid. 
134 Konsumentverket, KO (2004) http://www.konsumentverket.se/ [2004-10-12] 
135 Lernby, Mats. Många anmäler spam – men konsumentverket dröjer med handläggningen. 
GöteborgsPosten 15 april 2004, s.30 
136 Ibid. 
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Lagstiftning inom EU 
 
De svenska nyinstiftade lagarna mot spam, har antagits enligt EU-direktiv nr. 
2002/58/EG. Artikel 13 i direktivet förbjuder utskick av kommersiell e-mail samt SMS 
utan ett på förhand godkännande från mottagaren (opt-in). Direktivet uppmanar EU:s 
medlemsländer att införliva denna bestämmelse om opt- in, och att göra detta i enlighet 
med nationella bestämmelser.137  
 
Den 22 januari 2004 presenterade EU-kommissionen ett meddelande om ”unsolicited 
commercial communications” or ”spam” Man presenterade här uppgifter som pekade på 
att den icke-beställda e-mailreklamen nu kommit att nå sådana stora volymer, att mer än 
50% av alla e-mail som skickas ut till EU-medborgare kommit att utgöra spam. EU-
kommissionen har i samband med det här, valt att fokusera på vissa åtgärder som de tror 
ska ha störst effekt på detta problem. De områden som man specifikt riktar in sig på är 
följande: 
 

• Praktiska genomföranden och tillsynsåtgärder, att t.ex. skapa möjligheter för 
konsumenten att klaga på obeställd e-mail, även över gränserna. Samt 
övervakning av datatrafiken på Internet.  

• Ett annat område var självreglering och tekniska åtgärder, att t.ex. uppmuntra 
branschen att marknadsföra sina produkter på ett acceptabelt sätt. Märkning för 
att kunna jämföra tjänster. (liknande nyckelhålsmärkning, förf. anm.) samt 
utvecklandet av filter och övriga tekniska säkerhetsfunktioner.  

• Informationsåtgärder var ett annat område. Man efterlyser insatser ämnade att 
förebygga problemen med spam. Konsumenter ska få större kunskap om hur 
man ska bära sig åt när man får obeställd e-mail. Hur systemen med  
rapportering av obeställd e-mail ska se ut bestämmer varje enskild medlemsstat 
och dess regering. Detta gäller även för marknadsaltärerma, och för de 
organisationer som tar tillvara konsumenternas intressen mfl. T.ex. 
konsumentverket.138 

 
Det är viktigt att lagstiftarna ser till att vara lyhörda, att de befinner sig på ”andra 
sidan”, att de verkligen lyssnar på samhället och användarna som är dem som tar emot 
all spam. Lyckas inte lagstiftarna  att begränsa regleringen av spam med hjälp av det 
verktyg som lagen utgör, innebär det att allmänhetens förtroende för lagstiftarna riskerar 
att undergrävas. Det är visserligen en svår uppgift, men det betyder bara att det är än   
viktigare att verkligen ta problemet med spam på allvar. De ovan nämnda förslagen är 
ett steg i rätt riktning. Möjligheten att klaga på obeställd e-mail finns som nämnts redan 
på Konsumentverkets hemsida. En självreglering går inte att hoppas på, det är i mina 
ögon bara en utopi. Hur ska de företag som ämnar marknadsföra sina produkter 
elektroniskt på ett ärligt sätt bete sig för att de oärliga ska försvinna? Det går inte att se. 
Utvecklingen av filter pågår också redan för fullt. Om ett sådant stöd från EU-
kommissionen leder till bättre filter eller ej får vi vänta och se.  

                                                 
137 Ministerrådspromemoria, Jordbruksdepartementet, 2004-02-27 även tillgänglig som: 
http://www3.riksdagen.se/default.asp?DocGUID=%7BD94BED06-7246-49B1-AD56-
22FC3F9E6E8D%7D [2004-10-10] sökfunktionen via riksdagens hemsida är undermålig, vid sökning på 
Ministerrådspromemoria och 2004-02-27 (gällande datum) får man ingen träff, därför skriver jag ut den 
fullständiga elektroniska referensen, även om detta bör undvikas. 
138 Ibid. 
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4.3.3   Kommersiell spambekämpning 
 
Det har sagts förr men tål att sägas igen, tid är pengar och där det går att tjäna pengar 
finns det även företag som konkurrerar om att finna den bästa lösningen på problemet.  
 
En del nya kreativa idéer när det gäller att bekämpa spam börjar att skönjas ur djungeln 
av de mer ordinära förslagen som de ovan nämnda tekniska metoderna. Olika 
betalningsformer börjar dyka upp när det gäller kontrollen av spam.  
 
Betalning för e-mail 
 
Det finns olika förslag om elektronisk betalning för e-mail. Ett förslag är använda sig av  
elektroniska pengar,139 som förs över från avsändaren till mottagaren på ett bestämt 
konto, varje gång mottagaren väljer att läsa ett tillsänt e-mail. Är det en vän man 
kommunicerar med, kan man sedermera vid en etablerad e-mail relation, välja att 
återbetala varandras kostnader för e-mailen.140  
 
Här finns det dock ett problem. Från vem dras egentligen de pengar som användaren tar 
emot när denne läser e-mailet? Eftersom de som skickar ut spam alltid försöker slippa 
kostnader förknippade med deras verksamhet är det mycket möjligt att oskyldiga 
personer, dvs. i längden användaren själv, drabbas om vi då börjar läsa alla spam istället 
för att slänga dem, vilket lär bli konsekvensen om vi får betalt för mödan. Systemet lär 
heller inte vara särskilt billigt, eftersom det kräver pengatransaktioner i mängder.141 
 
Microsoft - elektroniska frimärken 
 
Detta är en variant på en betalningsmetod. Den bygger på att användaren av e-
mailkontot kommer att kunna köpa elektroniska frimärken som betalas antingen med 
några ören per skickat e-mail eller genom att den dator som skickar brevet måste lösa ett 
matematiskt problem innan e-mailet skickas iväg. Att låta en enskild dator lösa detta 
problem utgör enligt Microsoft i sig inget större problem, men det skapar desto större 
problem för de servrar som dagligen skickar ut miljontals spam. De måste då ständigt se 
till att uppgradera sina datorer så att de ligger före i prestanda.142 Datorkapaciteten som 
då skulle krävas för att kunna skicka dessa brev skulle göra det radikalt dyrare för 
spammaren att kunna genomföra sina masspostningar av spam.143  
 
Betalningsviljan? 
 
Robert E.Kraut et al. utförde år 2002 en laboration med två experiment, för att utvärdera 
hur pass villiga användare var att - likt den vanliga postgången - betala för att skicka 
iväg e-mail. De mätte hur många av mottagarna som läste e-mailen som erhölls från 
olika grupper, från dem som skickade iväg e-mail utan kostnader, och från dem som 
                                                 
139 För den lille användaren blir kostnaderna små, men för en person som skickar massutskick blir en liten 
kostnad per e-mail snabbt till en stor summa. Hird (2002). s.4  
140 Cranor, Lorrie Faith & LaMacchia, Brian A. (1998)., p.81 
141 Ibid. 
142 En konspirationsteoretiker skulle kunna invända, att det är precis vad Microsoft vill; snabbare datorer 
kräver bättre programvara. Rent teoretiskt skulle det kunna leda till att spammare och användare ”tävlar” 
om bäst datorkraft. 
143 Lundell (2004). 
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fick betala för att skicka e-mail. Mottagargrupperna som erhöll e-mail från dem som 
betalade, fick färre e-mail och därmed mindre att läsa, medan dem som mottog ”gratis-
mailen” läste färre av dessa. Robert E. Kraut et al. kunde dock inte peka på att 
mottagargrupperna verkligen ansåg att e-mailen som mottogs från de betalande 
användarna, var viktigare än den från de övriga. De ansåg att det krävdes vidare 
forskning inom detta område.144 
 
Microsoft - Caller ID 
 
Ett annat förslag från Microsoft innebär kortfattat att en nummerpresentationstjänst 
införs för e-mail. E-mail som inte är äkta skickas i papperskorgen på en gång. 145 
 
Det Microsoft angriper är det välkända problemet med falska avsändaradresser (som jag 
redovisade tidigare). E-mail med falska avsändare benämner Microsoft som illegala, 
men innebörden är den samma. Microsoft anser att förhindrandet av dessa falska 
avsändare är det bästa sättet att i nuläget stoppa spam. 
  
Den teknik som Microsoft under de senaste åren utvecklat kallas för Caller ID for E-
mail.  Bill Gates hävdar att den här tekniken kommer att vara gratis för alla att 
implementera i sina system i framtiden. Microsoft behåller dock fortfarande 
rättigheterna och äger också patentet. Caller ID är löst utvecklat på samma grunder som 
Sender Policy Framework (SPF) och Domainkeys (domännycklar). Det som sker är att 
avsändarens på förhand angivna domän jämförs med den sändande datorns domän. De 
båda domänerna måste överensstämma, annars så tror systemet att e-mailet kommer 
från en falsk avsändare vilket får som konsekvens att e-mailet omedelbart kastas. Alla 
datorer som skickar e-mail kan dock inte bli auktoriserade, det skulle bli alltför svårt att 
kontrollera. För att minska denna mängd av auktoriserade datorer, specificerar istället 
Caller ID ett sk. policy/principdokument för e-mail. Principdokumentet anger sedan 
vilken eller vilka IP-adresser som verkligen används av domänens e-mailservrar för den 
utgående e-mailen. Om en mailklient plötsligt börjar att sända e-mail från en lokal 
SMTP-server finns denna sedermera inte angiven i e-mailprincipdokumentet och 
klassas därmed som spam hos en mottagare som använder sig av Caller ID-
implementerad teknik. För att förhindra attacker med mailbombningar, ska heller inga 
meddelanden eller bekräftelser skickas till varken avsändare eller mottagare när ett e-
mail kastats.146  
 
Två olika delar bygger upp Caller ID-tekniken. Den första delen innebär att ett företags 
eller en organisations e-mailserver först blir auktoriserade i det redan nämnda 
principdokumentet. Dokumentet blir tillgängligt för alla och envar på respektive 
domäns DNS som ett sk TXT-register (text). Den andra delen är själva appliceringen, 
dvs. den tekniska implementeringen av de mottagande e-mailservrarna. Denna sker 
genom antingen en plug- in eller av en uppgradering av systemet. Själva 

                                                 
144 Kraut, Robert E. Sunder, Shyam. Morris, James. Telang, Rahul, Filer, Darrin. Cronin. Matt (2002). 
Markets for Attention – will Postage for Email help? ACM, CSCW´02 November 16-20 2002 New 
Orleans, Louisiana USA 
145 Håkansson, Göran (2004) Spam Caller ID - Öppen e-poststandard ska stoppa spoofarna. Nätverk & 
Kommunikation . (2004-05-18). 
146 Du har säkert fått ett sådant felmeddelande i retur när du har skickat ett mail till någon vars adress har 
upphört att existera. 
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principdokumentet redovisar jag i kortfattad form här nedan. En viktig del med detta 
TXT-register är dess storlek. Ett TXT-register kan här vara upp till 2kB  (1kB = 1024 
byte) stort istället för i normala fall 512 byte, dvs. fyra gånger större. Rent konkret 
innebär detta att e-mailservrar kan vara tvungna att dela upp TXT-registret i fyra delar, 
vilket både belastar servarna hårdare, kräver mer hårdvara samt även mer bandbredd.147 
 
Tekniken för att auktorisera e-mailservrarna genom principdokumentet går att göra 
redan idag. Den som är e-mailadministratör kan på ett enkelt sätt skapa 
principdokumentet.  
 
Exempel på principdokument: 
 
<ep xmlns=}http://ms.net/1}testing=}true}> 
<out><m> 
<a>192.168.0.101</a> 
</m></out></ep> 
 
Del två av Caller ID är idag lite svårare att genomföra rent praktiskt. Den som är kunnig 
kan dock med hjälp av Caller ID-specikationen själv utveckla egna lösningar. Vi andra 
får förlita oss på vår mjukvaruleverantör. Den högre kostnad som det i dagsläget innebär 
för denna teknik kommer först att hamna på utvecklarna och leverantörerna av e-
mailsystemen. Än så länge verkar Caller ID inte vara någon större revolution inom 
spambekämpningsvärlden.  
 
Företaget Sendmail148 samarbetar med Microsoft om att ta fram en plug- in som ska 
implementeras både i de egna kommersiella produkterna och i open-source-produkter149 
(fria för alla). Sendmail har idag enligt egen uppgift redan 60% av all e-mail trafik med 
sin Mail Transfer Agent (MTA).150 Att de har en sådan dominerande ställning kan 
betyda att andra företag småningom bygger vidare på denna tekniska grund, men det 
kan också betyda att deras dominans förstärks och att prissättningen sedan kan ske 
enligt deras villkor.  
 
Supportkostnader kan komma att öka eftersom legitim e-mail kan komma att kastas, den 
sparas inte i en speciell skräpbox utan försvinner på en gång utan att användaren 
någonsin kommer i kontakt med den. Andra problem som kan dyka upp med Caller ID 
är att spammaren använder sig av en e-mailserver som konfigurerats på ett helt legitimt 
sätt och under en kort tid, innan domänen blir svartlistad, då kan skicka ut stora 
mängder spam.151 
 
 
 
 
 
 

                                                 
147 Håkansson (2004) 
148 Sendmail Home Page (2004) http://www.sendmail.org/ [2004-10-10] 
149 Fria för alla att vidareutveckla och implementera. 
150 Så även i exempel-emailet. 
151 Ibid. 
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5.   Schematisk översikt över tillgängliga och föreslagna metoder: 
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Figur 2: Flödesschema över ett e-mails väg från avsändare till användare med applicerade 
kontrollfunktioner. 
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Kommentar till diagrammet: 
 
Jag har försökt att åskådliggöra i det här diagrammet hur ett e-mail identifieras och 
sorteras ut på sin väg från avsändaren till mottagaren (användaren) Diagrammet ämnar 
inte visa själva utsorteringen och uppdelningen mellan legitima e-mail och spam, 
snarare pekar flödesschemat på de olika nivåerna där ett e-mail kan identifieras och 
sorteras ut.  
 
Lagstiftning och svartlistor befinner sig båda på en grundläggande nivå, även om de 
naturligtvis inte går att jämföra på ett konkret plan, låter jag dem symbolisera olika 
nivåer där identifiering och sortering kan förekomma, då de båda utgör ett fundament på 
vilket övriga metoder vilar. 
 
Den flexibla och statiska skalan må vara godtycklig, det går säkerligen att resonera för 
att vissa metoder befinner sig på fel plats i diagrammet, men så långt det är möjligt har 
jag försökt göra en egen bedömning huruvida den aktuella metoden kan anses vara 
flexibel eller statisk, och därefter placerat in de olika metoderna på lämplig plats i 
diagrammet. Flexibilitet i det här sammanhanget definierar jag utifrån hur smidigt 
metoden kan anpassa sig när den identifierar och sorterar ut ett spam. Svartlistor kan 
sägas vara både flexibla och statiska, emedan deras relevans till största delen beror på 
de ideella initiativen. 
 
I den mån pilarna går åt båda hållen i schemat motsvarar det en process där metoden 
interagerar och antingen utkräver information från en annan nivå, eller återsänder 
information. Challenge & Responsemetoden utbyter t.ex. information via e-mailklienten 
från mottagaren, information som sedan återsänds till avsändaren. På samma sätt är det 
med PHEmail som med sin fokusering på de sociala strukturmönstren ständigt 
interagerar utifrån den information som förekommer i mottagarens adressbok 
(adressater) när e-mailet når e-mailklienten.  
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6.  Diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka fenomenet med oönskad e-mail, dvs. 
spam utifrån ett dokumentperspektiv och ett samhällsperspektiv.  
 
Min första frågeställning var vad som karaktäriserar ett spam. Jag undersökte ett utvalt 
e-mail som jag erhöll till min egen inbox, steg för steg gick jag igenom de olika 
delfälten för att visa vilken relevans deras innehåll har vid bedömningen om 
dokumentet är ett spam eller ett legitimt e-mail. Kapitlet som behandlade bekämpningen 
av spam utifrån ett dokumentperspektiv, visade sedan hur det material som bygger upp 
hela dokumentet kan användas vid den automatiska dokumentkategoriseringen.  
 
Sätten att bekämpa spam är många och de riktar in sig på många olika områden. 
Alltifrån ideella initiativ som bedriver svartlisteadministrationen, till ledande 
forskningscentras ständiga finjusteringar av bayesianska metoder, samt staters 
instiftande av lagar, alla har de för avsikt att försöka reglera förekomsten av spam. Om 
tilltron till e-mail som ett fortsatt starkt kommunikationsmedie inte ska urholkas, måste 
alla dessa olika metoder som samverkar sida vid sida lyckas bemästra problemet med 
spam. Det är alltså inte enbart själva förekomsten av spam som är av betydelse när det 
handlar om tillgänglighet och tillförlitlighet hos elektroniskt distribuerad information, 
utan snarare om hur väl metoderna fungerar när de sorterar dokumenten (e-mail), 
eftersom allt talar för att mängderna av spam knappast kommer att minska i framtiden. 
 
Personer som jobbar med spamforskning, ignorerar paradoxalt nog ofta dessa olika 
metoders betydelse och reducerar ner begreppet spam till att utgöra de meddelanden 
man inte själv önskat sig. I dylika påståenden kan man anta att det rymmer ett visst mått 
av pessimism rörande det egna arbetets framgångsmöjligheter. Kan det bero på att 
oavsett vilken metod som används vid insamlandet av spam, så är det till syvende og 
sist ändå alltid något spam som slinker igenom, varpå mottagaren själv utgör den 
slutliga ”metoden” för bedömning. Att säga vad som inte är spam är också ett sätt att 
säga vad som är spam. 
 
Metoderna för att bekämpa spam hänger ofta ihop med varandra. Användandet av en 
svartlista går t.ex. att kombinera med andra metoder så länge som det existerar ett e-
mail någonstans avsett för leverans. Eftersom svartlistor verkar på servernivå, får ett 
filter som är baserat på bayesianska metoder inte möjligheten att sortera ut detta spam 
om en svartlista redan gjort jobbet, men eftersom svartlistor (liksom många andra 
metoder) uppenbarligen inte fångar in alla spam är det mycket viktigt att de andra 
metoderna kompletterar varandra. Liksom många andra metoder dras de dock med 
problem, svartlistornas problem är att de är svåra att ständigt hålla uppdaterade och att 
de ibland blockerar korrekta adresser, vilket inte är acceptabelt när det gäller 
tillgängligheten. 
 
Huruvida de nya legislativa initiativen mot spam verkligen kommer att kunna fungera 
och avskräcka spammarna får framtiden utvisa, då denna lagstiftning ännu måste anses 
befinna sig i sin linda. Tendenserna så här långt är dock att de verkar vara ett slag i 
luften. Hur kan lagstiftningen förbättras? På vilket sätt kan lagstiftningen utvecklas så 
att den nuvarande negativa utvecklingen hejdas? De nya europeiska lagarna skiljer sig 
en del från de amerikanska, men resultatet lär i slutändan kunna bli ungefär detsamma. 
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Där EU fokuserar på opt- in, fokuserar USA istället på opt-out. Följden blir att 
spammaren i USA kan hävda att användaren som nåtts av massutskicket, inte 
uttryckligen bett att slippa få e-mail skickat till sig i opt-out formuläret, och att de därför 
hade rätt att skicka iväg detta e-mail. Inom EU kan företag som skickar spam teoretiskt 
bara presentera en lista som innehåller användarens e-mailadress och sedan hävda att 
användaren faktiskt skrivit upp sig frivilligt. Alternativet är double-opt- in, dvs. att 
användarens adress verifieras med en elektronisk signatur, men inte ens då är EU:s 
lagstiftning särskilt effektiv, spammaren kan helt enkelt hävda att möjligheten till opt-
out - som gavs när användaren skrev upp sig första gången - aldrig utnyttjades. 
 
De bayesianska filtren fortsätter ständigt att utvecklas och deras implementering i 
befintliga e-mailklienter lär bli än mer effektiva. Uppfinningsrikedomen är mycket stor 
när det gäller att konfigurera och kombinera de bayesianska metoderna med andra 
metoder. När man går igenom den forskning som finns rörande N.B. får man lätt 
intrycket att det är någon slags tävling som pågår, en tävling om att vara först och om 
att lyckas skapa det optimala automatiska spamfiltret. Personligen tycker jag det är en 
sund inställning. Så länge det inte blir på bekostnad av korrekta resultat, sporrar det alla 
inblandade. Just det statistiska fältet kommer säkerligen att fortsätta att utvecklas i andra 
riktningar.  
 
De tekniska lösningarna ser ut att rymma den största optimismen och den största 
utvecklingspotentialen. Problemet med dessa lösningar är också att de är just tekniska, 
en teknisk lösning kommer alltid någon att vilja överlista och då och då lyckas det. De 
tekniska systemens effektivitet kan man alltid mäta i rena siffror, till skillnad från 
lagstiftning som det är svårt att mäta på samma sätt. Går det att finna en metod som 
bättre kan jämföra metoder som befinner sig inom olika nivåplan? Är det möjligt att 
utveckla ett system som gör det realiserbart att jämföra så vitt skilda metoder som t.ex. 
bayesianska filter och lagstiftning? Ett sådant instrument skulle kunna leda till att 
metoderna utvecklas och förfinas, och att de i förlängningen får lättare att interagera 
med varandra.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att det är användaren själv, som väljer om e-mailet som 
ligger för handen är att räknas som ett spam, om användaren inte klarar av att skilja ett 
legitimt e-mail från ett spam, har han heller ingen användning av t.ex. ett självlärande 
spamfilter. I det här sammanhanget skulle det då vara intressant med ett kollektivt 
bayesisanskt filter som har en gemensam korpus 152 och som delas av alla användare. Ett 
sådant filters styrka skulle vara att det ”skyddar” de ”okunniga” användarna från att nås 
av spam, eftersom filtret blir tränat i enlighet med majoriteten.  
 
Signaturbaserade filter verkade vara en bra idé, men med tanke på de relativt klena 
resultaten redan på ett tidigt stadie, blir jag inte förvånad om utvecklingen av dem lär 
stanna av med tiden. Att upprätthålla ett helt nätverk av ständigt uppdaterade exempel-
e-mail verkar kräva alldeles för mycket resurser för att förslaget ska få någon vidare 
praktisk utbredd användning. 
 
Fram till år 2002 var det regelbaserade metoder som dominerade vid filtrering av spam, 
därefter har de bayesianska metoderna gradvis tagit över, mycket tack vare att de 

                                                 
152 Det är egentligen två korpus, ett för spam, ett för icke -spam. 
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regelbaserade filtren visat sig vara allt för ”stela” och därmed även sårbara. Det märks 
dock att utvecklarna av de bayesianska metoderna, tagit med sig kunskaperna om 
regelbaserade system in i processen, att använda sig av en bayesiansk metod är på sätt 
och vis också att använda sig av en regel.  
 
Turntide verkar också vara intressant, precis som svartlistor opererar de på en mer basal 
nivå. Går det att praktiskt att förminska känsligheten i Turntide, så att systemet kan  
känna av mindre svängningar i trafikströmmarna? En nerbantning är nog vad som krävs 
för att var Turntide ska få praktisk nytta för var och en. Som det är i nuläget är det bara 
mycket stora organisationer har användning av Turntide. 
 
Andra radikala förslag som FFB och countermeasure-metoder går ett steg längre. Dessa 
metoder ligger liksom PHEmail också på en slags social nivå, men till skillnad från 
PHEmail handlar dessa metoder mer om olydnad, om att användarkollektivet ges rätten 
till ”vedergällning” och låter spammaren drabbas av samma problem som han skänker 
användarna. Frågan är om det är rätt väg att gå eftersom användandet av sådana metoder 
borde innebära en del moraliska betänkligheter? Att vi drabbas av besvär i samband 
med spam ger oss inte automatiskt rätten att slå tillbaka. Jag tror inte att det här är rätt 
sätt, men jag blir heller inte förvånad om vi får se mer av liknande metoder i framtiden, 
eftersom det i takt med ökande irritation antagligen blir lättare att argumentera för ett 
användande av dessa metoder. 
 
Det är mycket svårt - för att inte säga omöjligt – att avgöra vilken information i ett e-
mail som är viktigast för de olika metoderna när de samlar in spam, alla riktar de in sig 
på olika delar i e-mailet och somliga, som Turntide, bryr sig nästan inte alls om 
innehållet. De bayesianska metoderna kan t.ex. rikta in sig på hela e-mail, då blir varje 
del lika viktigt, sidhuvud, såsom brödtext.  
 
Det finns en del andra nyheter inom bekämpningen av spam. Inte bara användandet av 
spamfilter intensifieras, utan även andra angreppssätt tas till bruk. Ett av de senare är 
Bill Gates och Microsofts till synes ambitiösa initiativ att reglera spam. Det finns förstås 
en central invändning mot Microsoft i detta sammanhang, och det är om inte deras 
huvudsakliga mål med detta förslag, är att i slutändan kunna tjäna pengar på andra 
människors olycka. Oavsett om så är fallet, är det ändå ett förslag som säkerligen 
kommer att försöka genomföras, Gates har ju som alla vet ett solitt kapital, varför en 
ekonomisk chansning sedd ur hans synvinkel inte är särskilt vågad. Och om det lyckas, 
och vi användare i slutändan verkligen slipper spammen, är det mycket möjligt att 
människor kommer att betala för att slippa spam.  
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6.   Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen började jag med att presentera bakgrundsfakta rörande spam och hur 
fenomenet kommit att drabba samhället, vilket jag gjorde för att motivera arbetet. 
Vidare följde en presentation av ett vanligt e-mail samt en karaktärisering av dess 
innehåll i form av olika fält och delfält med avsikt att visa hur komponenterna som 
bygger upp strukturen i ett e-mail kan användas i bekämpningen av spam. 
 
Efter detta följde några definitioner av själva begreppet massutskick: UBE och UCE, 
detta stycke ledde sedan fram till själva innehållet i ett e-mail, och hur detta innehåll 
sedan kan användas för insamling av spam. 
 
Själva beskrivningen av de olika metoderna för att bekämpa spam inleddes sedan kort 
med en åskådliggörande introduktion av Bayes Teorem, vilket för den fortsatta 
genomgången av detta kapitel och de bayesianska metoderna ansågs motiverat, en 
diskussion om dessa metoders effektivitet och användning följde sedan. Efter 
exemplifiering av naiv bayesiansk metod (N.B) presenterades sedan några olika 
varianter på samma metod. Kapitlet avslutades sedan med en diskussion utifrån Paul 
Grahams åsikter rörande de bayesianska metoderna.  
 
Därefter följde en genomgång och diskussion av de signaturbaserade filtren, av de 
regelbaserade samt av challenge and response-metoden. 
 
Sedan gick jag igenom metoderna för att förhindra massutskick. Detta kapitel innehöll 
också en genomgång och en diskussion rörande användandet av svartlistor, av Turntide 
– Traffic Shaping, countermeasuremetoder samt av Captcha. 
 
Vidare gick jag igenom en social lösning, PHEmail, som utgår från våra sociala nätverk. 
Nästa viktiga anhalt var lagstiftningen i USA, Sverige och EU samt kritiken av dessa 
nya lagar. Samhällsperspektivet rymde även den kommersiella spambekämpningen och 
de nya förslag som dykt upp när det gäller bekämpningen av spam. Dessa föreslagna 
metoder var Caller-ID samt elektroniska frimärken, båda från Microsoft.  
 
Uppsatsen fortsatte sedan med en schematisk översikt i syfte att klargöra vilka nivåer 
som de olika metoderna befinner sig på och hur de förhåller sig till varandra. Därefter 
avslutades avsatsen med ett diskussionsavsnitt. 
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Teknisk ordlista: (http://www.webopedia.com) där inte annat anges. 
 
Alfabetsattack: En teknik vid spamming där spammare sänder ut tusentals eller 

milljoner av e-mail med automatiskt genererade adresser med hjälp av olika 
kombinationer. En attack kan t.ex. rikta in sig på bengt1@hotmail.com, 
beng2@hotmail.com, bengt3@hotmail.com osv. tills alla möjliga varianter 
testats och en viss procent mottagare kan ha nåtts av spammet.  

 
Daemon:  En process som körs i bakgrunden och som utför en förutbestämd åtgärd 

eller som reagerar på vissa händelser. I Windows kallas daemon för System 
Agents och services. 

 
DNS: Domain Name System (även Service eller Server), en Internettjänst som 

översätter alfabetiska domännamn till numeriska IP-adresser. 
www.example.com översätts t.ex. till 198.105.232.4. 

 
Domän: En grupp av datorer och applikationer inom ett nätverk som administreras 

såsom en enhet med gemensamma regler och procedurer. De applikationer 
som delar samma rot av IP-adressen (t.ex. 198.105.xxx.x) tillhör samma 
domän. 

   
DoS-attack: Denial-of-service-attack. En attack som riktas mot nätverk avsedd att 

överbelasta nätverket genom att skicka ut mängder med meningslös 
nättrafik.  

 
Header (sidhuvud): Sidhuvudet är en informationsbärare som föregår dataobjektet. 

Vid en nätverkstransaktion är sidhuvudet den del av datapaketet som 
innehåller transparent information om filen och själva transaktionen. 
Sidhuvudet kan innehålla data om när filen skapades, uppdaterades, och om 
dess storlek.  

 
HTML: Hyper Text Markup Language, det grundläggande språket som används för 

att skapa dokument på WWW. HTML definierar strukturen och layouten på 
ett webbdokument genom användandet av en mängd olika taggar <…> och 
attribut. (t.ex. Color=”red”) <HR COLOR=”red” WIDTH=”80%”> säger 
t.ex. att en Horizontal Ruler skapas med röd färg och med bredden 80% av 
sidan. 

 
IP:  Internet Protocol. Ett protokoll som specificerar formen för datapaket och 

adresseringsscheman för Internet. Kortfattat ett postsystem, där TCP står för  
kommunikation vilket krävs för att datapaket ska kunna sändas mellan två 
värdar. Standard till dags dato heter IPv4. 

 
Korpus: En korpus är en stor och strukturerad uppsättning av text. Den kan innehålla 

enkel text i ett språk (monolingual corpus) eller textdata i flera olika språk 
(multilingual corpus). (http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus) 
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Nätverk: En grupp av två eller flera datorsystem som är hoplänkade med varandra.  
 
Open Relay: En SMTP e-mailserver som tillåter tredjeparts vidareförmedling av e-

mail. Förenklar för personer som vill koppla upp sig mot t.ex. jobbet på 
resande fot, men förenklar även för spammare som utnyttjar dem för att 
kunna agera i hemlighet. Kallas även för spam-relay, third-party relay eller 
insecure relay. 

 
Opt-in: En term som hänvisar till valet att erhålla kommersiell e-mail på begäran, 

genom att skriva upp sig själv på en opt-in lista. I praktiken betyder det dock 
att vem som helst kan påstå att din adress är uppskriven på en sådan lista. 
Motsatsen är opt-out där användaren själv skriver upp sig själv för att inte 
mottaga någon kommersiell e-mail. 

 
Precision:  Ett begrepp för att mäta antalet relevanta dokument som återvunnits som är 

relevanta för en sökfråga (query) låt oss säga att det finns 100 dokument i en 
databas, av dessa är 8 relevanta för vår query. Queryn återvinner 10 
dokument, av dessa är bara fyra stycken relevanta. Precisionen blir då 40% 
(4 av 10) 

 
Proxy: En server som befinner sig mellan klientapplikationer t.ex. webbläsaren och 

en riktig server. Den avbryter alla förfrågningar riktade mot den riktiga 
servern, för att se om den klarar av uppgiften själv, om inte skickas förfrågan 
vidare till den riktiga servern. 

 
Recall: Ett begrepp för att mäta antalet relevanta dokument som återvunnits av alla 

relevanta dokument i en hel dokumentsamling. Återvinner vår query 4 av 8 
relevanta dokument blir recallen 50%. 

 
Router:  En applikation som vidareförmedlar datapaket genom nätverken. En router 

kopplar ihop minst två nätverk med varandra, de söker efter den mest 
effektiva förmedlingsvägen mellan nätverken. Routers använder sig av 
sidhuvuden och på förhand upprättade förmedlingstabeller för att hitta den 
bästa vägen. 

 
Server:  En dator eller applikation i ett nätverk som administrerar nätverksresurserna. 

En filserver är t.ex. en dator och lagringsenhet avsedd att lagra filer som 
användare (beroende på behörighet) kan använda till detta ändamål. En 
nätverksserver administrerar nätverkstrafiken. Servrar har oftast denna enda 
uppgift, att administrera. 

 
Spam: Elektronisk oönskad skräppost, med flera olika definitioner.  
 
Stemming: Syftar till den identifiering av ett ords morfologiska stam. Roten för ”bilar”, 

”bilen”, ”bilarna” är t.ex. ”bil” (http://en.wikipedia.org/wiki/Stemming) 
 
Svartlista: En beteckning över e-mailadresser eller IP-adresser från vilka man kan 

härleda kända spammare. Företag och privatpersoner kan använda sig av 
svartlistor för att filtrera oönskade e-mail. 
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TCP: Transmission Control Protocol, ett av huvudprotokollen inom TCP/IP 

nätverken. TCP garanterar överföringen av datapaketen och garanterar också 
att dessa paket levereras i samma ordningsföljd som de ursprungligen 
skickades.  

 
Token:  I programmeringsspråk är en token, ett ensamstående element av ett 

programmeringsspråk. En token kan t.ex. vara ett nyckelord, en operatör ($, 
&, #, £) eller ett skiljetecken. 

 
Usenet: En världsomspännande anslagstavla som kan nås via Internet eller genom 

online-tjänster. Usenet innehåller mer än 14.000 diskussionsforum, så 
kallade nyhetsgrupper som täcker in varje tänkbar intressegrupp. Används av 
miljontals människor varje dag. 

 
UCE: Unsolicited Commercial Bulk e-mail, oönskad kommersiell massförsändelse 

via e-mail. Exkluderar religiöst och politiskt material, vilket skapat ett 
kryphål som använts för att skicka spam i sken av att det är av religiöst eller 
politiskt. 

 
UBE: Unsolicited Bulk E-mail, oönskad massförsändelse via e-mail. 
 
URL: Uniform Resource Locator, den globala adressen för dokument och övriga 

resurser på www, består av två delar: den första avsedd för protokoll, och 
den andra för själva IP-adressen eller domännamnet som hyser resursen. 

  Ex: ftp://www.hejsan.com/laddaner.exe - specificerar en exekverbar fil för 
nerladdning med hjälp av ftp-protokollet 

  Ex: http://www.hejsan.com/index.html - specificerar en webbsida som 
hämtas hem med hjälp av http-protokollet. 

 
WHOIS: Ett verktyg på Internet som tillhandahåller information om domännamn eller 

IP-adresser. Skriver användaren in t.ex. Aftonbladet.com, returneras ägaren 
och adressen till dennes domän. 
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