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Abstract In this thesis we compare how different strategies in choosing attribute 
values affects junk mail filtering. We used two different variants of a 
naïve Bayesian junk mail filter. The first variant classified an e-mail by 
comparing it to a feature vector containing all attribute values that were 
found in junk mails in the part of the e-mail collection we used for 
training the filter. The second variant compared an e-mail to a feature 
vector that consisted of the attributes that was found in ten or more junk 
mails in the part of the e-mail collection we used for training the filter. 
We used an e-mail collection that consisted of 300 e-mails, 210 of these 
were junk mails and 90 were legitimate e-mails. We measured the results 
in our study using; SP, SR and F1 and to be able to compare the two 
different strategies we cross validated them. The results we got in our 
study showed that the first strategy got higher average F1 values than our 
second strategy. Despite of this we believe that the second strategy is the 
better one. Instead of comparing the e-mail to a feature vector containing 
all attribute values found in junk mails, the results will be better if the 
filter compares the e-mail to a feature vector that contains a limited 
amount of attribute values.
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1 Inledning

E-post är ett kostnadseffektivt och vanligt sätt att kommunicera på och användningen av 
e-post ökar hela tiden, samtidigt ökar också andelen elektroniska skräpbrev som skickas 
ut (Androutsopoulos et al. 2000b, s. 1). 1998 var ungefär 10 % av all e-post som 
skickades skräppost, idag beräknas andelen skräppost uppgå till hela 80 % (Goodman, 
Cormack and Heckerman 2007, s. 25).

Skräpbrev är ett problem, bland annat därför att viktiga icke-skräpbrev kan vara svåra 
att se bland alla skräpbrev och för att det tar tid för mottagaren att rensa ut skräpbreven 
från e-breven. För företag är detta ett stort problem då anställda måste ägna arbetstid åt 
att rensa i sina inkorgar. Skräpbrev kan dessutom innehålla information och bilder som 
kan verka stötande för vissa mottagare och stora mängder skräpbrev kan göra att man 
behöver mer lagringsutrymme och ökad bandbredd. (O’Brien & Vogel 2003)

I en rapport från 2003 kan man läsa att amerikanska företag förlorar uppskattningsvis 9 
miljarder dollar per år på grund av alla skräpbrev. Andra undersökningar som gjorts 
visar att amerikaner fick i genomsnitt 2200 skräpbrev var under år 2002. I Kina mottog 
varje e-postanvändare i snitt 13,7 e-brev per vecka under år 2004, av dessa var 7,9 
skräpbrev. (Chuan et al. 2005, s. 34)

De första skräpbreven dök upp långt innan Internet fanns. Då användes inte begreppet 
skräppost, men massutskick av e-brev gjordes då och då. Redan 1971 skickade en man 
som arbetade på Massachusetts Institute of Technology som systemadministratör för 
CTSS (Compatible Time Sharing System) ut ett långt skräpbrev till samtliga användare 
av systemet. Skräpbrevet innehöll en text mot krig som bland annat löd: "THERE IS 
NO WAY TO PEACE. PEACE IS THE WAY". (Templeton)

Ett annat tidigt skräpbrev skickades ut 1978. Det skapades av Gary Thuerk från 
företaget Digital Equipment Corporation (DEC) och innehöll reklam för företagets nya 
maskin Decsystem-20. Skräpbrevet skickades till 400 användare av ARPANET1 som 
bodde i västra USA. (The center for Internet research 2006, s. 1)

De som skickar skräpbrev kan skicka ut väldigt stora mängder till låg eller ingen 
kostnad. Det är dessutom så enkelt att skicka ut skräpbrev att den som skickar ut 
skräpbreven kan gå med vinst även om bara en av en miljon mottagare svarar (Schenker 
2004). Fast även om det inte kostar särskilt mycket att skicka skräpbrev så är det inte 
helt gratis och om antalet svar minskar så borde det inte vara lika lönsamt och inte lika 
lockande att skicka skräpbrev överhuvudtaget (Graham 2002).

För att minska problemet med skräpbrev kan man antingen försöka hindra att de sänds 
ut eller försöka göra så att man slipper ta emot dem. Det finns flera metoder för att 
förhindra att skräpbrev skickas ut, som att ta betalt för varje skickat e-brev eller genom 
att försöka lagstifta bort problemet. Man kan försöka stoppa utskickade skräpbrev från 
att nå mottagaren bland annat genom svartlistning och vitlistning, då e-postadresser 
tillhörande personer som skickar ut skräppost läggs till i den svarta listan och vänners 

                                                
1 Advanced Research Projects Agency Network, var föregångaren till Internet. ARPANET användes av 
forskare och av den amerikanska militären.
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och bekantas e-postadresser läggs till i den vita listan. Meddelanden som kommer från 
adresser i den svarta listan stoppas medan meddelanden från adresser i den vita listan 
släpps igenom. (Sakkis 2004) Ett annat sätt att försöka stoppa skräpbrev är med hjälp av 
olika sorters skräppostfilter. Filtren kan antingen vara regelbaserade eller 
statistikbaserade (Belsis et al. 2006, s. 354-355). 

De som skickar skräpbrev försöker ofta skriva skräpbreven på ett sådant sätt att de inte 
fastnar i olika filter. Ibland genom att skriva något i ämnesraden som gör att skräpbrevet 
vid första anblicken ser ut att vara ett icke-skräpbrev, exempelvis: ”I have been looking 
for you.” Men även om texten i ämnesraden verkar oskyldig så kan själva meddelandet 
göra att e-brevet inte släpps igenom filtret. Vissa ord och fraser löper högre risk än 
andra att stoppas och dessa måste avsändaren försöka undvika även om det kan vara 
svårt. Om målet är att sälja Cialis, är ordet Cialis svårt att undvika att ta med i 
skräpbrevet. De som skickar ut skräppost vill oftast antingen sälja saker eller lura 
mottagarna på pengar, men hur oskyldig de än gör texten i skräpbrevet måste de ändå 
försöka få igenom sitt meddelande (Graham 2002). Vissa ändrar därför lite i orden, 
byter ut bokstäver mot tecken eller gör medvetna felstavningar (Graham 2003b)2.

Flera länder har lagstiftat mot skräppost för att försöka hindra att skräpbrev sänds ut. I 
Sverige är det förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och 
enskilda firmor sedan april 2004 (Konsumentverket 2004). Europeiska Unionen har 
godkänt ett direktiv som bland mycket annat gör det i stort sett olagligt att skicka ut opt-
out e-brev. Opt-out innebär att företag får skicka e-postreklam fritt ända tills mottagaren 
meddelar att hon inte vill ta emot reklamen. EU-direktivet säger att alla kommersiella e-
brev ska bygga på opt-in, det vill säga att mottagaren måste godkänna att företag skickar 
ut reklam till henne innan de skickar någon. (Europeiska Unionen 2002, paragraf 40) 
EU:s direktiv har inte varit särskilt effektivt, detta beror framförallt på att merparten av 
de skräpbrev som skickas inte kommer från något av länderna i EU (O’Brien & Vogel 
2003).

USA har också lagstiftat mot skräpbrev, lagen går under namnet CAN-SPAM Act 3. 
Lagen reglerar mest e-brevens utseende, alla meddelanden måste till exempel ha en 
relevant ämnesrad. CAN-SPAM bygger på opt-out. (Federal Trade Commission 2004) 
Lagen har kritiserats från många håll och flera tycker att lagen snarare gör det lättare att 
skicka skräpbrev och kallar lagen för ”YOU-CAN-SPAM” (Spamhaus 2003).

1.1 Problemformulering

Att dagligen behöva tömma sin inkorg på skräpbrev är tidsödande och ineffektivt. För 
att slippa göra detta manuellt behöver man på ett effektivt sätt kunna sortera ut 
skräpbreven från övriga e-brev. Det finns olika metoder man kan använda sig av för att 
göra detta automatiskt, man kan till exempel använda sig av ett skräppostfilter. Dagens 
skräppostfilter fungerar någorlunda bra, men inte felfritt, en del filter släpper igenom 
skräpbrev medan andra filter blockerar både skräpbrev och icke-skräpbrev. För flertalet 
användare är det mycket värre att förlora ett icke-skräpbrev än att ta emot ett skräpbrev 
(Graham 2002).

                                                
2 Viagra kan exempelvis skrivas V1agra.
3 Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act.
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Att sortera e-brev är ett binärt klassifikationsproblem, antingen är e-brevet ett skräpbrev 
eller ett icke-skräpbrev. Det finns dock icke-skräpbrev som liknar skräpbrev men som 
inte får blockeras, exempelvis nyhetsbrev, e-brev som bekräftar registrering på forum 
eller beställningsbekräftelser från nätbutiker. För en mänsklig klassificerare skulle det 
antagligen inte vara ett problem att urskilja dessa, men för ett filter är det svårare.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Den här uppsatsen behandlar filtrering av skräppost. Vi kommer att genomföra en 
undersökning där vi jämför hur olika klassifikationsstrategier inverkar på filtreringen. 
Detta i syfte att ta reda på hur två olika strategier presterar relativt varandra ifråga om 
klassifikationseffektivitet4. De forskningsfrågor vi utgår ifrån är:

 Hur påverkas filtrets resultat, vid tre olika tröskelvärden, av att attributvärden 
väljs ut från kollektionen av e-brev

o automatiskt?
o automatiskt, baserat på hur många skräpbrev de förekommer i?

1.3 Begrepp

Attribut – En egenskap hos någonting. I den här uppsatsen är attributen egenskaper i e-
brev, attributen kan vara termer, html-kod eller specialtecken. 

Attributvärde – En specifik term, en specifik html-tagg eller ett specialtecken. Ett 
enskilt ord är inte ett attribut utan ett attributvärde.

Binär klassifikation – Klassifikation där det endast finns två olika kategorier. 

E-brev – E-brev är ett samlingsnamn för all slags e-post, både skräpbrev och icke-
skräpbrev.

Egenskapsvektor – En vektor som består av attributvärden.

Html-tagg – En html-tagg är ett kommando eller en instruktion i en html-fil.

Icke-skräpbrev – Ett e-brev som inte är ett skräpbrev.

Korsvalidering – Utvärderingsmetod där syftet är att kontrollera de modeller man 
använder (Schneider 1997).

Lemmatisering – Lemma anger det grammatiska ordets lexikonform. Att lemmatisera 
innebär att göra om ett ord till dess lexikonform. Exempelvis blir orden elevens och 
eleverna till elev.
                                                
4 Klassifikationseffektiviteten kommer vi att mäta i skräpbrevsprecision, skräpbrevsrecall och F1. Mer om 
dessa mått går att läsa i kapitel 2.2.
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Skräpbrev – Oönskade e-brev. Allt som skickas till en mottagare via någon form av 
automatiserat system, förutom exempelvis kvitton från Internetbutiker och nyhetsbrev 
som mottagaren beställt. (Graham 2002)

Stoppord – Icke betydelsebärande ord eller ord som inte är användbara som 
beskrivning av dokument.

Testmängd – En mängd e-brev som används för att testa, i den här uppsatsen, 
skräppostfiltret.

Träningsmängd – En mängd e-brev som används för att träna, i den här uppsatsen, 
skräppostfiltret.

Tröskelvärde – Ett valfritt värde som anger gränsen mellan icke-skräpbrev och 
skräpbrev. Om det värde filtret tilldelar ett e-brev är lika med eller överstiger 
tröskelvärdet så klassificeras det som ett skräpbrev.  

1.4 Avgränsning

Det finns flera olika metoder att utgå ifrån för att försöka få bukt med 
skräpbrevsproblemet. Vi har valt att koncentrera oss på filtrering av e-brev och skriver 
inte särskilt mycket om andra metoder för att slippa skräppost. 

Vi har inriktat oss på filtrering som utgår från naiva Bayesianska skräppostfilter, dessa 
är vanligt förekommande och används av många. De är anpassningsbara, enkla att 
justera och därför något vi skulle kunna studera. Det finns dessutom redan ett flertal
studier som bygger på Bayes idéer, det gör att vi har något att utgå ifrån och jämföra vår 
egen studie med.

Observera att det filter vi använder oss av inte är implementerat hos en e-postklient och 
alltså inte går att använda i verkligheten. Vi testar och utvärderar en teknik som många 
filter bygger på.

I kapitlet Relaterade studier har vi försökt hålla oss till att skriva om studier som handlar 
om naiva Bayesianska filter. En del studier blandar in andra sorters filter, vi har valt att 
skriva om dem ändå eftersom man i dessa studier kan se hur naiv Bayesiansk filtrering 
presterar i förhållande till andra sorters filter.

Vi har en del avgränsningar i den kollektion av e-brev vi använt i vår studie, mer om 
dessa avgränsningar går att läsa i kapitel 5, Data och metod.

1.5 Disposition

I kapitel 2 beskriver vi olika sorters filter och hur ett e-brev är uppbyggt. Kapitel 3 
förklarar sedan det naiva Bayesianska filter som vi använder i vår undersökning. I 
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kapitel 4 tar vi upp relaterade studier, där går vi igenom olika undersökningar som 
studerat ett naivt Bayesianskt skräppostfilter eller jämfört det naiva Bayesianska med 
andra sorters skräppostfilter. Kapitel 5, Data och metod, beskriver vårt filter och den 
kollektion av e-brev som vi använt i undersökningen. Kapitlet beskriver även hur vi gått 
till väga då vi genomfört vår undersökning. Därpå följer kapitel 6 där vi redovisar 
resultaten av vår undersökning. Detta gör vi med hjälp av diagram för att lättare få en 
överblick över resultaten. I kapitel 7 analyserar och diskuterar vi vår kollektion, vårt 
filter och de resultat som framkommit. De slutsatser vi kommit fram till tar vi upp i 
kapitel 8 och vi sammanfattar uppsatsen i kapitel 9.

I bilaga 1 finner man våra stoppord och bilaga 2 består av en figurförteckning. 
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2 Teoretisk bakgrund

I det här kapitlet kommer vi att skriva om olika sorters filter och om hur e-brev är 
sammansatta för att ge en grund till kommande kapitel och vår undersökning.

2.1 Olika sorters filter

Det finns, som vi nämnde i inledningen, två olika sorters skräppostfilter; regelbaserade 
filter och statistikbaserade filter5 (Belsis et al. 2006, s. 354).

Regelbaserade filter bygger på, som namnet antyder, olika regler. Användarna får själva 
sätta upp regler för vad som ska klassificeras som skräpbrev och vad som ska 
klassificeras som icke-skräpbrev. För att inte skräpbrev ska släppas igenom måste 
reglerna uppdateras regelbundet vilket kan vara både tidsödande och kostsamt för 
användarna. Detta gör att det är svårt att få regelbaserade filter att fungera bra i stor 
skala. (Belsis et al. 2006, s. 355)

Statistikbaserade filter beräknar statistiskt om ett e-brev är ett skräpbrev (Belsis et al. 
2006 s. 354). Det statistikbaserade filtret tränas på en kollektion av e-brev som består av 
två kategorier, den ena kategorin består av skräpbrev och den andra av icke-skräpbrev. 
Filtret lär sig vilka e-brev som tillhör vilken kategori och när det inkommer nya e-brev 
beräknar filtret, med hjälp av innehållet i kollektionen, sannolikheten för att e-brevet 
tillhör den ena kategorin. (Sakkis 2004) Vi är medvetna om att alla statistikbaserade 
filter inte beräknar sannolikhet, men det filter Sakkis skriver om beräknar 
sannolikheten. Ett av de vanligaste statistikbaserade filtren är det naiva Bayesianska 
filtret som vi kommer att beskriva närmare i kapitel 3 (Belsis et al. 2006, s. 355).

2.2 Olika mått på klassifikationseffektivitet

För att kunna jämföra och se hur ett filter presterar finns det två mått som är vanligt 
förekommande, skräpbrevsprecision6 (SP) och skräpbrevsrecall7 (SR). SP visar hur stor 
del av de blockerade e-breven som var skräpbrev. Beakta formel 2.1:

skräpbrevskräpbrevickeskräpbrevskräpbrev

skräpbrevskräpbrev








nn

n
SP (2.1)

där nskräpbrev→skräpbrev står för antalet skräpbrev som klassificerats som skräpbrev och där 
nicke skräpbrev→skräpbrev står för antalet icke-skräpbrev som klassificerats som skräpbrev. SR 
visar hur stor del av alla skräpbrev som man lyckats blockera, där Nskräpbrev står för det 
totala antalet skräpbrev. Formel 2.2 på nästa sida beskriver SR. (Androutsopoulos et al. 
2000b, s. 1)

                                                
5 Statistikbaserade filter kallas även för inlärningsbaserade, innehållsbaserade (Sakkis 2004) eller 
induktiva.
6 Spam precision på engelska.
7 Spam recall på engelska.
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skräpbrev

skräpbrevskräpbrev

N

n
SR  (2.2)

Av dessa två mått är SP det viktigaste, då det är bättre att släppa igenom några 
skräpbrev än att blockera ett icke-skräpbrev. Måtten har dock fått kritik för att det anses 
vara svårt att jämföra olika studier med hjälp av dem. Detta för att varje studie ofta ger 
upphov till flera olika SP- och SR-värden. För att minska antalet resultat och underlätta 
jämförelse mellan olika studier är det bättre med ett mått som kombinerar SP och SR. 
Chuan et al. föreslår att måttet F1 används. (Chuan et al. 2005, s. 38) För att få ett högt 
värde på F1 måste både precision och recall vara höga (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 82). I vårt fall så rör det sig om SP och SR.

SRSP

SRSP
F





2

1 (2.3)

(Chuan et al. 2005, s. 38)

F1 är dock inte heller helt problemfritt att använda då det bygger på SR och SR kan vara 
svårt att mäta då antalet e-brev är okänt. Är alla e-brev kända vet man hur många som 
tillhör varje kategori och då är det lättare att mäta resultaten med F1. (Schapire et al. 
1998)

De mått som vi kommer att använda oss av i vår undersökning är SP, SR och F1. SP 
och SR är ofta förekommande mått och är relevanta för att tydliggöra resultaten av vår 
undersökning. Eftersom alla dokument i vår kollektion är kända kan vi även använda 
oss av F1. Genom att mäta resultaten med F1 får vi ett genomsnittligt värde av SP och 
SR, detta gör att vi kan jämföra de två strategierna med varandra och våra resultat med 
andra studiers resultat.

2.3 Hur ett e-brev är uppbyggt

Alla e-brev är uppbyggda på samma sätt, men deras syfte och innehåll skiljer dem åt. E-
brev är uppbyggda av olika fält, dessa är indelade i två huvudavdelningar, Header
(brevhuvud) och Body (själva meddelandet). Hur e-brev ser ut är standardiserat, 
formatet för meddelandetexten och sidhuvudet bygger på en standard från 1982 som 
heter ”RFC 822: Format of ARPA Internet Text Messages” (Windows IT Pro 2004).
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Här är ett exempel på hur ett e-brev kan se ut:

Figur 2.1: Exempel på ett e-brev

I brevhuvudet finns metadata om e-brevet, det vill säga information om e-brevets 
ursprung, när det skickades, varifrån det skickades, vilken väg det har tagit och vem det 
levererats till. MIME betyder Multipurpose Internet Mail Extensions och är en standard 
som specificerar vilket format e-brev ska ha för att kunna överföras mellan olika e-
postsystem. Nästan alla e-brev överförs i MIME-format. (Hunny software 2007)
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3 Naivt Bayesianskt filter

Principen som ligger bakom de naiva Bayesianska filter som används idag är Bayes 
teorem. Teoremet har fått sitt namn från den brittiske pastorn Thomas Bayes som 
formulerade teoremet på 1700-talet (Sakkis 2004).

Bayes teorem:

)(

)()|(
)|(

BP

APABP
BAP


 (3.1)

Låt A och B vara två händelser. P(A) står för sannolikheten för A och P(B) står för 
sannolikheten för B. P(B|A) står för sannolikheten för att B inträffar, givet A. P(A|B) 
står för sannolikheten som man vill beräkna, nämligen om A inträffar efter att B 
observerats. (Mitchell 1997, s. 156-157)
Givet denna förklaring kan vi ersätta A med kategori och B med meddelande för att 
enklare se hur Bayes teorem implementeras vid skräppostfiltrering.

)(

)()|(
)|(

meddelandeP

kategoriPkategorimeddelandeP
meddelandekategoriP


 (3.2)

där kategori motsvarar två klasser, skräpbrev och icke-skräpbrev (Sakkis 2004). För att 
förtydliga denna formel ännu mer kan vi ge ett praktiskt exempel.

)(

)()|(
)|(

viagraP

skräpbrevPskräpbrevviagraP
viagraskräpbrevP


 (3.3)

Antag att termen viagra återfinns i ett e-brev, då motsvarar P(viagra|skräpbrev) 
sannolikheten för att termen återfinns givet att det är ett skräpbrev. P(skräpbrev) är 
sannolikheten för att e-brevet är ett skräpbrev och P(viagra) är sannolikheten för att 
termen viagra återfinns i e-brevet. P(skräpbrev|viagra) är sannolikheten för skräpbrev 
givet att man funnit termen viagra i e-brevet. (Sakkis 2004)

Formel 3.1 går att förenkla genom att man tar bort nämnaren helt och hållet. Detta ger 
oss formeln nedan. (Mitchell 1997, s. 157)

)()|()|( APABPBAP  (3.4)

Men att bara se på ett ord eller en egenskap i e-brev ger ingen tillförlitlig indikation till 
om det är ett skräpbrev eller inte. Därför låter man e-brev representeras av 
egenskapsvektorer, oftast binära sådana (Sakkis 2004, Belsis et al. 2006, s. 356). En 
sådan egenskapsvektor kan bestå av flera olika attribut, exempelvis ord, fraser eller 
bifogade filer (Androutsopoulos et al. 2000a, s. 11). Vår formel får då utseendet:

)()|()|( APAVPVAP  (3.5)

där händelsen B har bytts ut mot en binär egenskapsvektor V som representerar ett e-
brev i taget och där V har följande utseende:
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),,,( 21 NaaaV  (3.6)

där N är antalet attributvärden i filtrets databas. V jämförs sedan mot filtrets databas och 
givet ett e-brev så får ai värdet 1 om motsvarande attributvärde för ai återfinns i 
databasen, i annat fall får det värdet 0. (Belsis et al. 2006, s. 356) 

Då ett attributvärde återfinns i ett e-brev ökar sannolikheten för att relaterade 
attributvärden ska förekomma i e-brevet. Om exempelvis termen straffspark återfinns i 
ett e-brev så ökar sannolikheten för att termen fotboll också finns i dokumentet. Det 
naiva Bayesianska filtret tar dock inte någon hänsyn till detta utan bygger på att alla 
attributvärden är oberoende av varandra, det är därför det kallas naivt. (Mitchell 1997, s. 
177)

Om databasen innehåller följande lista av ord: [gratis, här, klicka, och, pengar, resor, 
vinn], och V representerar ett e-brev som innehåller frasen ”klicka här och vinn resor” 
får V följande utseende: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] (Sakkis 2004). För varje position i vektorn V 
som har tilldelats värdet 1 beräknas sannolikheten för att attributvärdet tillhör kategorin 
skräpbrev eller icke-skräpbrev (Mitchell 1997, s. 177). De positioner i vektorn V som 
har värdet 0 beräknar man inte sannolikheten för, istället tillämpar man en 
utjämningsfunktion8 på varje 0-värde. Vektorns alla värden multipliceras sedan med 
varandra för att få ett enda sannolikhetsvärde, har man då inte tillämpat en 
utjämningsfunktion på alla 0-värden leder detta till en multiplikation med 0 vilket gör 
att även produkten blir 0. (Mitchell 1997, s. 179) 

Sannolikheten som beräknas i formel 3.5, P(A|V), ger ett sannolikhetsvärde för att ett e-
brev tillhör den givna kategorin A. Sannolikheten för ¬A kan dock vara större och 
därför beräknar man även denna sannolikhet. Formeln för detta har följande utseende:

T
VAP

VAP


 )|(

)|(
ln (3.7)

De två sannolikhetsvärdena divideras med varandra och divisionen logaritmeras för att 
man inte ska få ett tal med alltför många decimaler. Talet jämförs sedan mot ett
tröskelvärde, T, för att filtret ska kunna avgöra om e-brevet är ett skräpbrev eller ett 
icke-skräpbrev. Är talet större än T klassificeras e-brevet som ett skräpbrev.

                                                
8 Smoothing på engelska.
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4 Relaterade studier

I det här kapitlet går vi igenom några tidigare studier som behandlar filtrering av 
skräpbrev. Det finns ganska många studier och projekt som handlar om olika sätt att 
försöka hindra skräpbrev från att nå mottagarens inkorg. Många studier jämför naiv 
Bayesiansk teknik med andra tekniker, dessa kan vara intressanta att titta på eftersom de 
ofta visar olika för- och nackdelar med den naiva Bayesianska. De som bara använder 
sig av den naiva Bayesianska och inte jämför den med annat går istället att jämföra med 
vår egen undersökning. En del studier är alltför olika vår egen studie för att vara 
relevanta och ett antal är för gamla, så de har vi valt att inte ta med. Det finns dock en 
hel del studier som både är relevanta och intressanta, det är några av dem vi kommer att 
presentera i det här kapitlet. 

Sahami et al. (1998) undersökte olika metoder för att skapa effektiva skräppostfilter. De 
ville bland annat bedöma effektiviteten av att använda sig av egenskaper som valts ut 
speciellt för klassificering av skräpbrev. De använde sig av en naiv Bayesiansk 
klassificerare och lät e-breven representeras av egenskapsvektorer. De tittade förutom 
på individuella ord även på vissa fraser som ”Free Money”, 35 sådana fraser 
inkluderades. Sahami et al. fokuserade också på icke textuella egenskaper som till 
exempel avsändaradressens domäntyp, om filer hade bifogats och om e-brevet skickats 
via en mailinglista. De analyserade kollektionen de använde sig av och ord som 
uppträdde mindre än 3 gånger tog de bort. Kollektionen innehöll 1578 e-brev som 
förklassificerats som skräpbrev och 211 som förklassificerats som icke-skräpbrev, dessa 
delade de upp i en träningskollektion med 1538 e-brev och en testkollektion bestående 
av 251 e-brev. De valde att titta på orden i e-brevens huvuddel och ämnesrad och 
utökade sen med att titta på 35 fraser och 20 icke textuella domänspecifika egenskaper. 
Med hjälp av detta byggde de en naiv Bayesiansk klassificerare som de använde för att 
klassificera e-breven i testkollektionen som icke-skräpbrev eller som skräpbrev. Om 
sannolikheten för att e-breven var skräpbrev översteg 99,90 % (med ett tröskelvärde t på 
0,999)9 klassificerades de som sådana. (Sahami et al. 1998) Ett så högt värde är rimligt 
när skräpbrev blockeras och tas bort automatiskt eftersom man annars riskerar att 
blockera icke-skräpbrev också (Androutsopoulos et al. 2000a, s. 11). Sahami et al. kom 
fram till att man genom att använda sig av fraser förbättrar resultatet en aning och att 
man genom att lägga till information om olika domäner såg en markant förbättring i 
resultatet. Att lägga till ytterligare egenskaper, speciellt domänspecifik information gav 
i alla test bättre resultat än att bara se till orden i e-breven. Genom att se bara till ord 
blev SP 97,10 % och SR blev 94,30 %. Genom att se till både ord, fraser och 
domänspecifik information blev SP 100,00 % och SR 98,30 %. Sahami et al. menade att 
detta bevisar att det för en del områden inom textklassifikation finns möjligheter till 
förbättring genom att inte bara se till brödtexten utan även se till enkla framträdande 
egenskaper i domänen.
(Sahami et al. 1998)

Androutsopoulos et al. (2000a) undersökte hur stoppordslistor, lemmatisering och 
antalet attributvärden påverkar ett naivt Bayesianskt skräppostfilters prestation. De 
använde sig av en binär egenskapsvektor för att identifiera skräpbrev. Androutsopoulos 

                                                
9 Det innebär att det är lika illa att blockera ett icke-skräpbrev som att släppa igenom 999 skräpbrev 
(Sahami et al. 1998).
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et al. använde tröskelvärden och tre olika filtreringsscenarion, ett scenario där e-brev 
som stoppas av filtret raderas direkt och två scenarion där de stoppade e-breven skickas 
tillbaka till avsändaren. Den e-brevskollektion de använde sig av hade de själva 
konstruerat. Kollektionen kallas för LingSpam och består av 2412 icke-skräpbrev 
hämtade från en mailinglista om lingvistik och 481 skräpbrev som mottagits av en av 
författarna. Då en stoppordslista och lemmatisering tillämpades uppnåddes en SP på 
99,49 % och en SR på 82,78 % vid det lägsta tröskelvärdet (t = 0,5), vid det andra 
tröskelvärdet (t = 0,9) uppnåddes en SP på 99,47 % och en SR på 78,41 % och vid det 
högsta och sista tröskelvärdet (t = 0,999) uppnåddes en SP på 100,00 % och en SR på 
63,05 %. För de två första tröskelvärdena var antalet attributvärden 100 och för det 
högsta tröskelvärdet var antalet attributvärden 300. Androutsopoulos et al. uppnådde 
även 100,00 % i SP vid det högsta tröskelvärdet även då de bara tillämpade 
lemmatisering och inte någon stoppordslista, SR låg då på 63,67 % och antalet 
attributvärden var 300. 
(Androutsopoulos et al. 2000a)

Androutsopoulos et al. jämförde två maskininlärningsalgoritmer med varandra i en 
studie från 2000. De två som jämfördes var ett naivt Bayesianskt skräppostfilter och en 
minnesbaserad klassificerare; TiMBL10. Återigen använde de sig av kollektionen 
LingSpam. Även här lemmatiserade de orden och undersökte hur antalet attributvärden
påverkar ett skräppostfilters prestation. För att skilja på skräpbreven och icke-
skräpbreven användes en binär egenskapsvektor. Androutsopoulos et al. använde sig 
också i denna studie av tre stycken tröskelvärden. För det första tröskelvärdet (t = 0,5) 
presterade det naiva bayesianska skräppostfiltret och TiMBL bäst med ett lågt antal 
attributvärden, 50 st. och 100 st., TiMBL var dock bättre vid det lägsta antalet 
attributvärden. För det andra tröskelvärdet (t = 0,9) presterade det naiva Bayesianska 
skräppostfiltret och TiMBL bra upp till 250 attributvärden. Det naiva Bayesianska 
skräppostfiltret presterade dock bättre än TiMBL på samtliga storlekar upp till 450. För 
det sista tröskelvärdet (t = 0, 999) presterade TiMBL bättre än det naiva Bayesianska 
skräppostfiltret gjorde förutom vid 300 attributvärden då det naiva Bayesianska 
skräppostfiltret presterade bäst. Det mått som Androutsopoulos et al. använde sig av för 
att presentera sina resultat kallas total cost ratio (TCR). TCR försöker mäta tiden det tar 
att rensa inkorgen från skräpbrev då man inte har ett filter, jämfört med tiden det tar att 
ta bort skräpbrev som kommit igenom filtret plus tiden det tar att återställa icke-
skräpbrev som blivit klassificerade fel och klassificerats som skräpbrev.
(Androutsopoulos et al. 2000b)

TCR kan vara svårt att tolka och har beskyllts för att vara vilseledande. Ett bra TCR-
värde kan representera att många skräpbrev har stoppats och att få icke-skräpbrev har 
felklassificerats som skräpbrev, men TCR-värdet kan bli precis lika bra om många 
skräpbrev har klassificerats rätt och många icke-skräpbrev har klassificerats som 
skräpbrev. 
(Spamassassin 2007)

Androutsopoulos et al. har fått en del kritik för hur de genomfört sina undersökningar. 
Kritiken har främst rört deras e-brevskollektion LingSpam, som inte bara använts av 

                                                
10 TiMBL: Tilburg Memory Based Learner. För mer information om TiMBL, se Daelemans, W., Jakub, 
Z., van der Sloot, K., and van den Bosch, A. (1999).  TiMBL: Tilburg Memory Based Learner, version 
2.0, Reference Guide.
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dem utan även av andra forskare, studenter och privatpersoner, då den varit tillgänglig 
via Androutsopoulos hemsida. Eftersom icke-skräpbreven kommer från en mailinglista 
som handlade om språkvetenskap så handlar de alla om samma ämne. Detta gör att 
undersökningarnas resultat kan ifrågasättas då icke-skräpbrev normalt handlar om 
mängder av olika saker. Problemet med icke-skräpbrev som liknar skräpbrev borde inte 
heller vara så stort om alla icke-skräpbrev handlar om lingvistik. Att använda 2412 
icke-skräpbrev och bara 481 skräpbrev har också ifrågasatts då andelen skräpbrev i 
verkligheten ofta är större än andelen icke-skräpbrev. Att se hur filtret anpassar sig över 
tid kan också bli svårt om det är för få skräpbrev och alla icke-skräpbrev handlar om 
samma sak.
(Medlock 2006)

Kevin R. Gee genomförde 2003 en studie där han utvärderade effektiviteten hos en e-
brevsklassificerare som använde sig av Latent semantic indexing (LSI). För att få 
perspektiv på resultaten jämförde han LSI med naiv Bayesiansk teknik. (Gee 2003, s.
460) LSI är en statistisk teknik inom Natural language processing11. LSI analyserar 
förhållanden mellan en uppsättning dokument och termerna de innehåller genom att 
skapa koncept som är relaterade både till termerna och till dokumenten (Landauer,
Foltz, Laham 1998). LSI kan visa på förhållanden mellan ett dokument och termer som 
faktiskt inte finns i dokumentet, så LSI kan potentiellt ge hög recall men inte lika hög 
precision. Ett problem med LSI är att när man väl har skapat de olika semantiska 
koncepten går det inte att lägga till fler dokument utan att konstruera om koncepten. Har 
man inte ett tillräckligt välutvecklat system från början kan det bli problem eftersom 
risken då är större att det dyker upp dokument innehållandes termer som systemet inte 
känner igen. Gee använde sig av en kollektion med e-brev som innehöll 80 % icke-
skräpbrev och 20 % skräpbrev, denna delade han upp i fyra delar. En lämnades som den 
var, på en del tillämpades en lista med stoppord, i en del lemmatiserades termerna och i 
den sista delen lemmatiserades termerna och en stoppordslista tillämpades. De fyra 
olika delarna testades sedan med 50, 100, 150 och 200 attributvärden. (Gee 2003, s.
461) Resultaten visade att e-brevsklassificerare som använde sig av LSI hade både hög
precision och hög recall. Den högsta nivån för SP i de olika testerna uppnåddes då 
antalet attributvärden var 50 på den lemmatiserade kollektionen, där uppgick SP till 
98,96 %. Den högsta nivån för SR uppnåddes vid 200 attributvärden på den 
obehandlade delen av kollektionen och på den del där en stoppordslista och 
lemmatisering tillämpades. I båda fallen hamnade SR på 99,38 %. (Gee 2003, s. 463) 
Den klassificerare som använde LSI gav ungefär samma precision som den som 
använde sig av ett naivt Bayesianskt synsätt, men den som byggde på LSI gav högre 
recall (Gee 2003, s. 460).

2004 skapade Lauwers, Schlender och Villa ett skräppostfilter som de döpte till 
Spamdor the Burninator™. De använde sig av ett naivt Bayesianskt nätverk eftersom de 
ansåg att sådana var dynamiska och anpassningsbara. Lauwers et al. skriver att de som 
skickar skräppost ofta har tillgång till skräppostfilter och kan testa om de skräpbrev de 
skickar tar sig igenom olika filter eller inte och att de på grund av detta ville bygga ett 
personligt filter som anpassade sig efter nya e-brev. De använde sig av en e-
brevskollektion som bestod av 65 megabyte skräpbrev och 4 megabyte icke-skräpbrev, 

                                                
11  Natural language processing är ett tvärvetenskapligt ämnesområde där man studerar olika metoder för 
att automatiskt generera och förstå naturligt språk, man strävar efter att få kunskap om hur man kan förstå 
betydelsen av ett dokument eller en mening. (Feldman 1999)
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skräpbreven hade samlats in från bekanta och icke-skräpbreven hade anlänt till en av 
författarna. Att skräpbreven i kollektionen var adresserade till mängder av olika 
människor såg de som ett problem eftersom de ville bygga ett personligt filter och det 
går inte om inte hela kollektionen är adresserad till en och samma person. De skapade 
en lista med termer som uppträdde i kollektionen och räknade sedan ut hur troligt det 
var att termen dök upp i ett skräpbrev eller hur troligt det var att den skulle återfinnas i 
ett e-brev. De valde ut de tio vanligaste orden ur skräpbreven och de tio vanligaste ur 
icke-skräpbreven och använde dessa i filtreringen. De viktade resultaten i 
utvärderingsprocessen så att ord som räknades som icke-skräpbrevsord blev två gånger 
viktigare än skräpbrevsord. Om ett nytt ord dök upp var det en 80 % risk för att e-brevet 
det återfanns i var ett skräpbrev. De testade sitt filter med 200 nya icke-skräpbrev och 
200 nya skräpbrev. E-breven klassificerades av filtret som Ham12, Smoked Ham, On 
Fire och Burninated, de tre senaste kategorierna var skräpbrevskategorier. Resultatet av 
deras undersökning visade att Spamdor felklassificerade 4 icke-skräpbrev som 
skräpbrev och gjorde rätt på 196 stycken, 98,00 % blev alltså korrekt bedömda. Av de 
200 skräpbreven gjorde den rätt på 160 och klassificerade 40 som icke-skräpbrev, här 
blev alltså 80,00 % rätt klassificerade. De skriver att de nog hade fått bättre siffror om 
Spamdor hade tittat på html-taggar och ämnesrader. Lauwers et al. skriver att det som 
de ser som den största fördelen med Bayesianska filter, att de är anpassningsbara över 
tid och för olika användare, inte gäller för deras Spamdor.
(Lauwers, Schlender, Villa 2004)

Chuan et al. presenterade 2005 en studie av ett LVQ-baserat13 skräppostfilter som de 
jämförde med ett naivt Bayesianskt filter. De ansåg att det är stora skillnader mellan 
olika skräpbrev beroende på vad de handlar om och definierade 9 olika kategorier av 
skräppost, bland annat pornografi, Internetshopping och övrigt. Detta för att de skulle 
kunna ta vanligt förekommande ord ur alla kategorier för att lättare klassificera e-
breven. (Chuan et al. 2005, s. 35-36) Undersökningen använde sig av en kollektion med 
e-post som finns tillgänglig via Spamassassins hemsida14, från denna valde de ut 580 
skräpbrev och 420 icke-skräpbrev. Alla e-brev i kollektionen var skrivna på engelska 
och hade skalats av från bifogade filer, html-taggar och rubriker som inte var 
ämnesrader. Då författarna inte tycker att SR och SP är bra mått för att jämföra olika 
studiers resultat med varandra så föreslår de att man ska använda måttet F1 för att 
lättare göra jämförelser mellan studier. Det naiva Bayesianska filter som de jämför med 
deras LVQ-baserade filter uppnådde en SP på 97,63 %, SR på 86,48 % och F1 på 91,72 
%. Det LVQ-baserade filtret uppnådde en SP på 98,97 %, SR på 93,58 % och F1 på 
96,20 %. (Chuan et al. 2005, s. 37-38) På grund av de resultat som Chuan et al. fick 
fram drar de slutsatsen att deras LVQ-baserade filter är bättre än det naiva Bayesianska 
(2005, s. 39).

De studier vi har presenterat i det här kapitlet har antingen jämfört ett naivt Bayesianskt 
filter med andra sorters filter eller granskat hur olika modifikationer av filtret påverkat 
resultatet. Alla studier visar att resultatet blir bättre om det naiva Bayesianska filtret 
kompletteras med exempelvis en stoppordslista eller om man tillämpar lemmatisering.

                                                
12 Ham är ett begrepp för icke-skräpbrev.
13 LVQ står för learning vector quantization och är ett neuralt nätverk. 
14 www.spamassassin.org/publiccorpus
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Vår egen studie liknar den Sahami et al. genomförde 1998, trots att deras studie är 
nästan tio år äldre. Vi har också använt oss av en naiv Bayesiansk klassificerare och valt 
att granska olika indexeringssätt. Vi valde att ta med deras studie eftersom många andra 
texter hänvisar till den och för att vi tyckte att det kunde vara intressant att se om det är 
någon skillnad på det de kom fram till och det vi kommer fram till. Om det blir någon 
skillnad mellan deras och vår undersöknings resultat och vad den eventuella skillnaden 
kan bero på.
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5 Data och metod

Det här kapitlet beskriver hur vi har samlat in vår kollektion med e-brev, hur vårt filter 
fungerar och hur vi genomfört vår undersökning.

5.1 Datainsamling

Den kollektion av e-brev som vi använde i vår undersökning innehöll 300 e-brev som 
var skrivna på engelska, 210 av dessa var skräpbrev och 90 var icke-skräpbrev.

Skräpbreven i kollektionen hade alla inkommit till våra olika e-postadresser. En del av 
dessa skräpbrev hade redan gått igenom ett filter och blivit markerade som skräpbrev, 
men större delen av skräpbreven vidarebefordrades till oss och dessa hade inte filtrerats 
tidigare.

Den del av kollektionen som bestod av icke-skräpbrev var en blandning av icke-
skräpbrev som vi mottagit och icke-skräpbrev ur en kollektion som går att hämta hem 
från Internet15. Från början hade vi endast tänkt använda oss av både egna skräpbrev 
och egna icke-skräpbrev i undersökningen, men vi lyckades inte samla ihop tillräckligt 
många icke-skräpbrev för att kunna göra detta utan blev tvungna att hämta några från en 
annan källa. Av de 90 icke-skräpbrev som vi använder har vi mottagit 18 stycken och 
laddat ner 72 stycken. Av de 72 vi laddat ner var 42 markerade som lätta och 30 stycken 
var markerade som svåra. Med lätta menas att de ska vara relativt enkla för filtret att 
bedöma medan de svåra i högre grad ser ut som skräpbrev och innehåller exempelvis 
sponsrade länkar och html-kod.

Att använda sig av icke-skräpbrev och skräpbrev som alla skickats till samma 
användare kan enligt en del forskare ge effektivare personliga filter, eftersom man då 
kan se till vilken sorts icke-skräpbrev och skräpbrev som just den användaren får och 
sedan ge filtret instruktioner utefter detta. Att varje användare har ett personligt filter 
skulle kanske kunna göra det svårare för personer som skickar skräpbrev eftersom de då 
skulle ha mängder av olika sorters filter att försöka lura sig igenom. (Graham 2003a)
När det gäller skapandet av filter för flera användares inkorgar kanske det snarare krävs 
en kollektion med många olika sorters skräpbrev och icke-skräpbrev.

Hur kollektionen är uppbyggd och var den kommer ifrån kan ha ganska stor betydelse 
för undersökningens resultat. Att inkludera för få skräpbrev i förhållande till antalet 
icke-skräpbrev ger ingen realistisk bild av verkligheten, men att ha för många skräpbrev 
i kollektionen ger inte heller en riktig bild. Det är svårt att veta exakt hur mycket 
skräpbrev det egentligen skickas, olika företag och organisationer har alla sina egna 
siffror över hur mycket skräpbrev som skickas.

De relaterade studier vi har läst har använt sig av olika andelar skräpbrev i sina 
kollektioner. Deras kollektioner bestod av mellan 16 % skräpbrev och 94 % skräpbrev, 
men de flesta hade över 50 % skräpbrev. Vi tyckte att 94 % som en undersökning hade 

                                                
15 www.spamassassin.org/publiccorpus
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var en för stor andel och att 50 % var en något för liten så vi gjorde en avvägning och 
hamnade på 70 % skräpbrev.

5.2 Hur attributvärden utvinns ur e-brev

För att filtret skulle kunna bedöma e-breven måste det först utvinna e-brevets 
egenskaper. Detta gjordes genom att e-brevet bröts ned i mindre delar. Figur 5.1 visar 
hur ett e-brev ser ut innan det varken behandlats av oss eller av filtret.

Vi tog bort alla skiljetecken förutom utropstecken och frågetecken i samtliga e-brev i 
vår kollektion. Hade vi låtit t.ex. punkter och kommatecken vara kvar hade ord som 
egentligen varit likadana kunnat ses som olika ord av filtret beroende på skiljetecknets 
placering16. Vi tog också bort likhetstecken och et-tecken (&) från samtliga e-brev. I de 
e-brev där html-kod förekom lät vi snedstreck vara kvar i html-koden. Html-taggar 
granskades som om de vore termer. Specialtecken som plustecken, procenttecken och 
valutatecken för dollar, pund och euro lät vi vara kvar. Dessa specialtecken samt 
utropstecken och frågetecken separerades från ordet det förekom med och ersattes med 
en textremsa, t.ex. byttes $ ut mot &dollar;. Vi använde oss av en stoppordslista17 som 
vi skapade själva. Stoppordslistan skapade vi genom att vi först valde ut ord ur en 
delmängd av vår kollektion och sedan lade vi dit egna ord som inte återfanns i just den 
delmängden men som vi tyckte saknades i listan. Vi har bara granskat ord och inte 
fraser, detta på grund av begränsningar i programmet som filtret implementerats i. 
Filtret granskade samtliga attributvärden i e-brevens ämnesrad och själva texten. Det 
tittade alltså inte på om det fanns bifogade filer, varifrån e-breven hade skickats eller 
vem som skickat dem.

Figur 5.1: Exempel på ett obehandlat e-brev

                                                
16 Ordet ”Hej” hade exempelvis kunnat ses som både ”Hej,”, ”Hej” och ”Hej.”.
17 Se bilaga 1 för att se vilka stoppord vi använt oss av.
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Efter att vi tagit bort en del tecken och gjort om andra var e-brevet redo att läggas in i 
filtrets databas, det såg då ut som i figur 5.2. Då vi lade in e-brevet i databasen ändrade 
filtret samtliga versaler till gemener, ord som fanns i stoppordslistan och siffror som 
inte stod tillsammans med bokstäver togs bort, attributvärden som var kortare än två 
tecken eller längre än 50 tecken togs också bort och endast en förekomst av varje 
attributvärde i e-brevet sparades. Om Nigeria stod med i tio olika e-brev i kollektionen 
så räknades det som tio förekomster, även om Nigeria fanns med 17 gånger i ett enda 
brev räknades det bara en gång för just det brevet. I figur 5.3 kan man se hur e-brevet 
ser ut efter att filtret behandlat det, notera att attributvärdena skiljs åt av mellanslag.

Figur 5.2: Samma e-brev som i figur 5.1, fast nu något omgjort

Figur 5.3: E-brevet efter att det har behandlats av filtret



19

5.3 Om det naiva Bayesianska filtret

Det skräppostfilter som vi använde oss av baserades på det naiva Bayesianska filter som 
vi presenterat tidigare. Som vi nämnt tidigare ville vi jämföra olika strategier för att 
utvinna attributvärden. Dessa strategier har implementerats i två olika varianter av ett 
naivt Bayesianskt filter; ett grundfilter och ett förekomstfilter. Båda varianterna av 
filtret gjorde om de e-brev som skulle klassificeras till egenskapsvektorer. En sådan 
vektor bestod av e-brevets unika attributvärden och jämfördes mot varje filters egen 
egenskapsvektor. Filtrens egenskapsvektorer bestod av de attributvärden som förekom i 
skräpbrev, dessa attributvärden kunde även förekomma i icke-skräpbrev.

Den första varianten av vårt filter, grundfiltret, jämförde varje e-brev som skulle 
klassificeras med en egenskapsvektor som innehöll alla attributvärden i 
träningsmängdens skräpbrev och beräknade utefter detta vilka e-brev som var skräpbrev 
och vilka som var icke-skräpbrev.

Den andra varianten valde vi att kalla förekomstfiltret. Den jämförde e-brevet med en 
egenskapsvektor som innehöll de attributvärden som förekom i minst 10 av
träningsmängdens skräpbrev. Vi valde att ta med de attributvärden som förekom minst 
10 gånger istället för att ta med dem som förekom flest antal gånger. Hade vi till 
exempel valt de 100 som förekom flest gånger hade kanske ett attributvärde inte 
kommit med även om det förekom lika många gånger som inräknade attributvärden. 
Förekomstfiltret beräknade utifrån attributvärdena i e-brevet som återfanns i vektorn om 
e-brevet var ett skräpbrev eller ett icke-skräpbrev.

Vi tillämpar en utjämningsfunktion för båda våra filter. Utjämningsfunktionen tillämpas 
för varje attributvärde som har värdet 0. Funktionen ser ut som följer:

2

1




D

k
(5.1)

där k är antalet dokument i aktuell kategori där attributvärdet förekommer och D är det 
totala antalet dokument i aktuell kategori.

5.4 Träning av de båda filtren

Vi lade in e-breven i textfiler med 10 e-brev i varje fil, totalt 21 filer för skräpbreven 
och 9 för icke-skräpbreven. Dessa textfiler delade vi upp i tre lika stora delmängder. 
Alla tre delmängder innehöll samma procentmängd skräpbrev och icke-skräpbrev som 
hela kollektionen, 70 % skräpbrev och 30 % icke-skräpbrev.

Då vi tränade ett filter valde vi en delmängd som träningsmängd och från den 
delmängden tog vi ett e-brev i taget och lade in det i databasen. E-breven lades in i en 
av de två kategorierna; skräpbrev och icke-skräpbrev. Detta för att filtret skulle veta 
vilken kategori det e-brev som lades in tillhörde. När filtret var färdigtränat började vi 
att testa det med de båda testmängderna.
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5.5 Hur undersökningen har gått till

Då vi testade filtret tog vi ett e-brev i taget från testmängderna och testkörde e-brevet i 
filtret som gav ifrån sig ett resultat i form av ett tal. Detta tal använde vi för att bedöma 
om filtret klassificerade e-brevet som ett skräpbrev eller inte.

ln(Skräpbrev/¬Skräpbrev)
-28.6600763456

Figur 5.4: Exempel på hur filtret har bedömt ett e-brev

ln(Skräpbrev/¬Skräpbrev) i figur 5.4 är alltså enligt formel nummer 3.8 i kapitlet Naivt 
Bayesianskt filter. Talet i figuren var det tal som vi jämförde mot tröskelvärdet för att 
avgöra om e-brevet var ett skräpbrev eller ett icke-skräpbrev.

För att kunna avgöra vilka e-brev som är skräpbrev och vilka som är icke-skräpbrev 
krävs tröskelvärden, utan ett värde som avgör var gränsen går blir resultaten bara en rad 
med siffror. Då tröskelvärdet låg på T räknades alla e-brev som fått ett värde under T 
som icke-skräpbrev och alla som fått ett värde på T eller högre som skräpbrev. Vi 
använder tre olika tröskelvärden i undersökningen, 0, 5, och 10. Vi valde att endast ha 
positiva tröskelvärden för att inte riskera att stoppa allt för många icke-skräpbrev då vårt 
filter är utformat för att ge icke-skräpbrev negativa värden. Tröskelvärde 0 valde vi 
eftersom det är där gränsen går mellan positivt och negativt. 5 och 10 valde vi för att 
kunna se hur många icke-skräpbrev som fått låga positiva värden. Att sätta högre 
tröskelvärden än 10 ville vi inte göra eftersom andelen skräpbrev som släppts igenom då
antagligen hade blivit allt för stor.

5.6 Korsvalidering

Vi valde att korsvalidera våra filtreringsstrategier för att kunna jämföra deras resultat 
med varandra. Då vi korsvaliderade strategierna tränade vi först det ena filtret med en 
delmängd och testade det sedan med de övriga två delmängderna. Efter denna första 
körning tömde vi filtret på data och tog en annan delmängd som träningsmängd och 
testade med övriga mängder. Detta upprepade vi för bägge filtren så att alla delmängder 
hade varit träningsmängd och testmängd åt övriga mängder. Slutligen räknade vi ut det 
genomsnittliga F1-värdet för de båda strategierna och jämförde dessa med varandra.

5.7 Avgränsningar i data och metod

Vi valde att endast använda skräpbrev skrivna på engelska då den svenska 
lagstiftningen gör att det inte skickas särskilt många skräpbrev på svenska till 
privatpersoner. Att använda skräpbrev skrivna på något annat språk var inte heller
aktuellt, även om skräpbrev skickas från många olika länder så skrivs de oftast på 
engelska. För att inte få någon språklig skillnad i kollektionen valde vi också att endast 
använda oss av icke-skräpbrev skrivna på engelska.
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6 Resultatredovisning

Här följer en presentation av de resultat som vi fick fram i vår undersökning. 
Presentationen sker i form av stapel- och linjediagram med tillhörande förklarande text. 
Samtliga stapeldiagram går från 0,00 % upp till 100,00 % medan de flesta av 
linjediagrammen kommer börja vid 50,00 % och sträcka sig upp till 100,00 %. Några 
linjediagram kommer dock att börja på 0,00 % då de redovisar resultat under 50,00 %. 
Egentligen borde kanske alla linjediagram börja vid 0,00 % men för att resultaten skulle 
vara mer lättöverskådliga valde vi att låta diagrammen börja vid 50,00 %. Vi kommer 
att vara noggranna och påpeka vid varje linjediagram om det börjar vid 0,00 % eller vid 
50,00 %.

För samtliga varianter av filtret kommer vi att presentera dess resultat vid tre olika 
tröskelvärden, 0, 5 och 10. Det lägsta värde filtret tilldelade ett e-brev var -454 och det 
högsta värdet var 74. Större delen av e-breven fick dock ett värde mellan -20 och 20. 
Efter att vi redovisat resultaten för de olika tröskelvärdena visas ett översiktsdiagram för 
att lättare kunna jämföra filtrets resultat vid de tre tröskelvärdena.

6.1 Grundfilter, tränat på delmängd 1

Grundfiltret jämförde varje e-brev mot databasen då det skulle avgöra om e-brevet var 
ett skräpbrev eller inte. För mer information om vårt grundfilter, gå tillbaks till kapitel 
5.3. Nedan följer resultaten filtret uppvisade då det tränades på delmängd 1 och testades 
med delmängd 2 och 3.

Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 0
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Figur 6.1: Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 0

Figur 6.1 visar att vid tröskelvärde 0 uppnådde grundfiltret en SP på 98,18 %, en SR på 
77,14 % och F1 på 86,39 %.
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Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 5
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Figur 6.2: Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 5

För tröskelvärde 5 blev SP 97,95 %, SR 68,57 % och F1 80,66 %, detta ser man i figur 
6.2 ovan. I figur 6.3 nedan, där tröskelvärdet är 10, uppvisade filtret en SP på 97,82 %, 
en SR på 64,28 % och F1 på 77,58 %.

Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 10
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Figur 6.3: Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 10
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Grundfilter, tränat på delmängd 1
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Figur 6.4: Grundfilter, tränat på delmängd 1

Figur 6.4 visar att SP höll sig på en mer eller mindre konstant nivå medan SR och F1 
sjönk vid högre tröskelvärden. Det man kan observera av SP är att de icke-skräpbrev 
som klassificerats som skräpbrev fortfarande inte klassificeras rätt även om 
tröskelvärdet höjts. Vid de högre tröskelvärdena sjunker SR, detta beror på att filtret gett 
låga positiva värden till en del skräpbrev som släpps igenom då tröskelvärdet höjdes. 
Eftersom F1 är en kombination av SP och SR sjunker även detta värde vid de högre 
tröskelvärdena. Observera att procentaxeln börjar vid 50,00 %.
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6.2 Grundfilter, tränat på delmängd 2

Här redovisas de resultat filtret uppvisade då det tränades på delmängd 2 och testades 
med delmängd 1 och 3.

Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 0
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Figur 6.5: Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 0

I figur 6.5 som presenteras ovan visas filtrets resultat vid tröskelvärde 0. Filtret 
uppnådde en SP på 98,94 %, en SR på 67,14 % och F1 på 79,99 %. 

Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 5
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Figur 6.6: Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 5
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För tröskelvärde 5, som presenterades i figur 6.6 på förra sidan, fick filtret 100,00 % på 
SP, 62,14 % på SR och 76,64 % på F1.

Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 10
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Figur 6.7: Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 10

Ovan visas figur 6.7 som presenterar filtrets resultat vid tröskelvärde 10. SP är här 
100,00 %, SR är 57,14 % och F1 är 72,72 %.

Grundfilter, tränat på delmängd 2
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Figur 6.8: Grundfilter, tränat på delmängd 2

I översiktsdiagrammet, figur 6.8, kan man se att SP uppnådde 100,00 % och att SR 
sjönk då tröskelvärdet höjdes. Även F1 sjunker, eftersom det kombinerar SP och SR 
som vi nämnt tidigare. Redan vid tröskelvärde 5 nådde SP 100,00 %, av detta kan man 
utläsa att de icke-skräpbrev som klassificerades fel vid tröskelvärde 0 fått så låga 
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positiva värden att de räknades som icke-skräpbrev när tröskelvärdet höjdes. Precis som 
i figur 6.4 sjönk SR vid de högre tröskelvärdena då vissa skräpbrev fått låga positiva 
värden och släpptes igenom vid tröskelvärde 5 och 10. Observera att procentaxeln för 
figur 6.8 börjar vid 50,00 %.

6.3 Grundfilter, tränat på delmängd 3

Slutligen tränade vi filtret med delmängd 3 och testade det med delmängd 1 och 2. De 
resultat vi fick fram presenteras här.

Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 0
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Figur 6.9: Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 0

Vid tröskelvärde 0 fick filtret en SP på 100,00 %, en SR på 65,00 % och F1 på 78,78 %. 
Detta kan man se i figur 6.9.
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Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 5
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Figur 6.10: Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 5

I figur 6.10 ovan, som presenterar filtrets resultat vid tröskelvärde 5, ligger SP på 
100,00 %, SR på 57,14 % och F1 72,72 %. 
Figur 6.11 redovisar de värden filtren uppnådde vid tröskelvärde 10. SP var här 100,00 
%, SR 30,71 % och F1 46,98 %.

Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 10

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

SP SR F1

Figur 6.11: Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 10
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Grundfilter, tränat på delmängd 3
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Figur 6.12: Grundfilter, tränat på delmängd 3

Av figur 6.12 kan man utläsa att SP höll sig vid en konstant nivå på 100,00 % för alla 
tröskelvärden. SR sjönk däremot från 65,00 % vid tröskelvärde 0 till 30,71 % vid 
tröskelvärde 10. Av detta kan man utläsa att filtret givit låga positiva värden till många 
skräpbrev som filtret sedan klassificerade som icke-skräpbrev då tröskelvärdet höjdes. 
Även F1 sjönk i samband med att filtret uppvisade låga resultat för SR. Observera att 
procentaxeln börjar vid 0,00 %.
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6.4 Förekomstfilter, tränat på delmängd 1

Förekomstfiltret jämförde varje e-brev mot en egenskapsvektor som bestod av de 
attributvärden som förekom minst 10 gånger. För mer information om vårt 
förekomstfilter, gå tillbaks till kapitel 5.3. Nedan följer resultaten filtret uppvisade då 
det tränades på delmängd 1 och testades med delmängd 2 och 3.

Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 0
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Figur 6.13: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 0

I figur 6.13 ser man att vid tröskelvärde 0 uppnådde förekomstfiltret en SP på 72,91 %, 
en SR på 100,00 % och F1 på 84,33 %.
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Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 5
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Figur 6.14: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 5

Figur 6.14 visar att förekomstfiltret hade en SP på 87,40 %, en SR på 84,28 % och en 
F1 på 85,81 %. I figur 6.15, nedan, kan man se att SP ligger på 88,46 %, SR ligger på 
82,14 % och F1 ligger på 85,18 %.

Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 10
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Figur 6.15: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 10
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Förekomstfilter, tränat på delmängd 1

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Tröskelvärde 0 Tröskelvärde 5 Tröskelvärde 10

SP

SR

F1

Figur 6.16: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1

Vid tröskelvärde 0 uppnådde förekomstfiltret en SR på 100,00 %, SP hamnade dock 
under 75,00 %. Då tröskelvärdet höjdes minskade SR medan SP ökade då fler icke-
skräpbrev klassificerades rätt. Störst ökning skedde mellan tröskelvärde 0 och 
tröskelvärde 5. Observera att procentaxeln börjar på 50,00 %.

6.5 Förekomstfilter, tränat på delmängd 2

Då förekomstfiltret tränades med delmängd 2 och testades med delmängd 1 och 3 
uppnådde filtret, vid det första tröskelvärdet, en SP på 78,31 %, en SR på 92,85 % och 
F1 på 84,96 %. Detta kan man se i figur 6.17 på nästa sida.
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Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 0
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Figur 6.17: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 0

Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 5
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Figur 6.18: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 5

I figur 6.18 visas de resultat filtret fick vid tröskelvärde 5. Här låg SP på 90,98 %, SR 
på 79,28 % och F1 på 84,72 %.
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Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 10
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Figur 6.19: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 10

Figur 6.19 visar de resultat filtret fick vid tröskelvärde 10. Där låg SP på 96,42 %, SR 
på 77,14 % och F1 på 85,70 %.
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Figur 6.20: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2

I figur 6.20 kan man se att SP steg i och med att tröskelvärdet höjdes. Samtidigt sjönk 
SR. F1 höll sig på samma nivå för tröskelvärdena 0 och 5 för att sedan stiga vid 
tröskelvärde 10.

SP steg mest från tröskelvärde 0 till tröskelvärde 5. Ur detta kan man läsa att filtret har 
klassificerat icke-skräpbrev som skräpbrev men givit icke-skräpbreven låga positiva 
värden vilket gör att de klassificerades rätt då tröskelvärdet höjdes. Ökningen SP gör 
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från tröskelvärde 5 till 10 var inte lika stor och alltså var antalet icke-skräpbrev som
klassificerats fel inom det spannet inte lika många.

SR föll kraftigt då tröskelvärdet gick från 0 till 5, från detta kan man förstå att filtret 
givit låga positiva värden till en del skräpbrev som nu klassificeras fel då tröskelvärdet 
höjts. SR faller också då tröskelvärdet höjts till 10 men inte lika mycket som det gjorde 
mellan tröskelvärdena 0 och 5.

Observera att procentaxeln börjar vid 50,00 %.

6.6 Förekomstfilter, tränat på delmängd 3

Nedan presenteras de resultat förekomstfiltret uppnådde då det tränades med delmängd 
3 och testades med delmängd 1 och 2. Vid det första tröskelvärdet låg SP på 78,65 %, 
SR på 92,14 % och F1 på 84,86 %. Detta kan man se i figur 6.21.

Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 0
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Figur 6.21: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 0
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Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 5
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Figur 6.22: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 5

I figur 6.22 kan man se att vid tröskelvärde 5 fick förekomstfiltret en SP på 100,00 %, 
en SR på 8,57 % och en F1 på 15,78 %. Figur 6.23 redovisar de resultat filtret fick vid 
tröskelvärde 10. Filtret uppnådde här en SP på 0,00 %, en SR på 0,00 % och en F1 på 
0,00 %.

Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 10
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Figur 6.23: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 10
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Förekomstfilter, tränat på delmängd 3
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Figur 6.24: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3

Figur 6.24 visar att SP steg till 100,00 % då tröskelvärdet höjdes från 0 till 5 medan SR 
och F1 rasade kraftigt. Av detta kan man förstå att de blockerade e-breven enbart var 
skräpbrev eftersom SP var 100,00 %, dock blockerades inte så många då SR är på en så 
låg nivå. Då tröskelvärdet höjdes till 10 rasade samtliga värden ner till 0,00 %. Av detta 
kan man utläsa att filtret släppte igenom alla e-brev som testades. Observera att 
procentaxeln börjar vid 0,00 %.
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6.7 Genomsnittliga F1-värden

I diagrammet nedan, figur 6.25, visas de genomsnittliga F1-värdena vid samtliga 
tröskelvärden för grundfiltret och förekomstfiltret. Med det här diagrammet blir det 
lättare att se hur de två strategierna presterade relativt varandra.  

Vid tröskelvärde 0 hade grundfiltret ett genomsnittligt F1-värde på 81,72 % medan 
förekomstfiltret hade ett F1-värde på 84,71 %. Då tröskelvärdet låg på 5 visade 
grundfiltret ett F1-värde på 76,67 % och förekomstfiltret hade ett F1-värde på 62,10 %. 
För det högsta tröskelvärdet hade grundfiltret ett F1-värde på 65,76 % och 
förekomstfiltret ett F1-värde på 56,96 %.
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Figur 6.25: Genomsnittliga F1-värden
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7 Diskussion

I det här kapitlet kommer vi att diskutera vår undersökning, undersökningens resultat 
och kollektionen vi använt oss av. Slutligen kommer vi att ge förslag till fortsatt
forskning.

7.1 Resultatet av undersökningen

För grundfiltret som tränades på delmängd 1 uppmättes en hög SP, den nådde dock 
aldrig upp till 100,00 %. Detta eftersom de få icke-skräpbrev som klassificerats som 
skräpbrev fick så pass höga positiva värden att de inte hamnade under tröskelvärdet ens 
då det var satt till 10. SR sjönk vid varje höjning av tröskelvärdet då skräpbreven hade 
fått låga positiva värden. Anledningen till att vissa icke-skräpbrev klassificerades fel 
kan ha varit att de var långa och innehöll många attributvärden som också återfanns i 
skräpbrev.

När vi tränade grundfiltret på delmängd 2 uppnåddes en SP på 100,00 % vid 
tröskelvärde 5. Här har filtret gett låga positiva värden till de icke-skräpbrev som 
klassificerades fel vid tröskelvärde 0. SR höll sig dock på en lägre nivå vid samtliga 
tröskelvärden för delmängd 2 än den gjorde för delmängd 1. Precis som för den första 
delmängden sjunker även här SR då tröskelvärdet höjs eftersom skräpbreven fått låga 
positiva värden. Att de fick så låga positiva värden beror antagligen på att de var korta 
med få attributvärden.

Då tredje och sista delmängden användes som träningsmängd åt grundfiltret uppmättes 
en SP på 100,00 % för alla tröskelvärden. Detta innebär att alla icke-skräpbrev fick 
negativa värden då de klassificerades rätt redan vid tröskelvärde 0. Många skräpbrev 
fick låga positiva värden, fler än för någon av de andra delmängderna. De låga värdena
ledde till att SR sjönk dramatiskt från 57,14 % vid tröskelvärde 5 till 30,71 % vid 
tröskelvärde 10. Av detta kan man dra slutsatsen att filtret troligtvis tränades på en 
delmängd som innehöll långa icke-skräpbrev med många attributvärden som även 
förekom i skräpbrev. Filtret gav e-breven som klassificerades låga positiva värden då 
flera termer förekom i icke-skräpbrev.

I de tester vi gjorde på vårt förekomstfilter som tränats med delmängd 1 uppnåddes en 
SR på 100,00 % vid tröskelvärde 0, SP hamnade dock under 75,00 %. Av detta kan man 
utläsa att samtliga skräpbrev fick positiva värden om än låga eftersom SR sjönk då 
tröskelvärdet höjdes. Dock felklassificerades ungefär en fjärdedel av alla icke-
skräpbrev. Den troligaste anledningen till detta är att attributvärdena extraherades ur 
skräpbrev utan någon hänsyn till eventuell förekomst i icke-skräpbrev, detta leder till att 
en del attributvärden från icke-skräpbrev kan komma att förekomma i vektorn. I 
samband med att tröskelvärdet höjdes så höjdes också SP medan SR sjönk. För samtliga 
tröskelvärden låg F1 på en jämn nivå.

Då vi tränade förekomstfiltret med delmängd 2 fick vi en dålig SP vid tröskelvärde 0 
medan SR låg på en hög nivå vid samma tröskelvärde. Då tröskelvärdet höjdes ökade 
andelen icke-skräpbrev som klassificerades rätt. Av detta kan man dra slutsatsen att de 
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icke-skräpbrev som klassificerades fel vid första tröskelvärdet fick så pass låga positiva 
värden att de klassificerades rätt då tröskelvärdet höjdes. Även många skräpbrev fick 
låga positiva värden vilket ledde till att de klassificerades fel då tröskelvärdet höjdes.

När delmängd 3 användes för att träna förekomstfiltret uppmättes en SP på strax under 
80,00 %, en SR lite över 90,00 % och en F1 på nästan 85,00 %. Då tröskelvärdet höjdes 
till 5 steg SP till 100,00 %, SR sjönk däremot till under 10,00 %. Detta kraftiga fall i SR 
beror på att nästan alla skräpbrev fick låga positiva värden och klassificerades fel då 
tröskelvärdet höjdes till 5. Då tröskelvärdet höjdes ytterligare hamnade samtliga värden 
på 0,00 %. Av dessa siffror kan man utläsa att filtret släppte igenom alla e-brev som 
testades, med andra ord hade det fungerat lika bra att inte ha något filter alls. Även 
grundfiltret uppvisade dåliga resultat då det tränades på delmängd 3. Även här drar vi 
slutsatsen att delmängd 3 innehöll långa icke-skräpbrev med många attributvärden som 
även förekom i skräpbrev. 

Resultaten vi har fått fram med våra genomsnittliga F1-värden visar att förekomstfiltret 
var bättre än grundfiltret vid tröskelvärde 0. Dock sjunker förekomstfiltret mer än vad 
grundfiltret gör och hamnar på värden under grundfiltret vid tröskelvärde 5 och 10. 
Förekomstfiltret tränat på delmängd 1 och 2 är dock bättre än grundfiltret och det är 
förekomstfiltret tränat på delmängd 3 som drar ner genomsnittsvärdet.

De resultat våra filter uppvisade kan bero på att vissa av de icke-skräpbrev som vi hade 
i vår kollektion var långa och innehöll väldigt många attributvärden. När vi tränade 
filtret ledde detta till att många attributvärden som förekom bland skräpbreven också 
förekom bland icke-skräpbreven, vilket fick till följd att sannolikheten för att 
attributvärdena skulle förekomma i skräpbrev minskade. Detta ledde i sin tur till att 
skräpbreven som testades mot filtret fick låga positiva värden och klassificerades fel då 
tröskelvärdet höjdes. Därför är det kanske bättre att välja attributvärden som 
förekommer i skräpbrev men inte förekommer i icke-skräpbrev. Gör man detta släpper 
filtret antagligen igenom färre antal skräpbrev.

7.2 Kollektionen

En tredjedel av våra icke-skräpbrev är sådana som vi hämtat hem från Internet och som 
är markerade som svåra. Då dessa icke-skräpbrev är väldigt lika skräpbrev, med mycket 
html-kod, har valet att inkludera dessa i kollektionen antagligen påverkat resultatet. 
Men att välja att inte ta med dessa icke-skräpbrev hade naturligtvis också påverkat 
resultatet. Vi valde att ta med en blandning av egna icke-skräpbrev, lätta icke-skräpbrev 
och svåra icke-skräpbrev. Om vi skulle ha skapat ett personligt filter, och bara använt e-
brev adresserade till en enda person, kanske icke-skräpbreven hade varit mer lika 
varandra. Men eftersom vi inte undersökte personliga filter tror vi att det var bra att ha 
en blandning av olika sorters icke-skräpbrev. 

Vissa skräpbrev kan ha släppts igenom därför att kollektionen innehöll för få skräpbrev 
som handlade om samma ämne som de som släppts igenom. Kollektionen innehöll ett 
antal skräpbrev som handlade om viktminskning, men bara ett enda som handlade om 
att köpa examensbevis. De ämnesspecifika termerna i skräpbrevet om examensbevis 
dyker då bara upp en enda gång i kollektionen och filtret tror därför att skräpbrevet är 
ett icke-skräpbrev. 
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De skräpbrev vi använde har alla inkommit under det senaste halvåret. De som skickar 
skräppost ändrar hela tiden skräpbrevens utseende för att skräpbreven ska kunna ta sig 
igenom olika filter, därför är det viktigt att skräpbreven i kollektionen är från samma 
tidsperiod.

Att vår kollektion inte bestod av mer än 300 e-brev kan ha påverkat resultaten. Vi hade 
gärna haft med fler e-brev, men på grund av undersökningens begränsade omfång i tid 
fick vi hålla oss till en ganska liten kollektion. Hade kollektionen varit större hade 
skillnaden mellan de olika delmängderna antagligen varit mindre och vi hade nog fått 
mer tillförlitliga resultat. Anledningen till att resultaten av vår undersökning blev som 
de blev kan ha att göra med att delmängd 3 troligen innehöll fler långa icke-skräpbrev,
med många attributvärden som även förekom i skräpbrev, än de två andra 
delmängderna. För förekomstfiltret har detta större betydelse än för grundfiltret då 
förekomstfiltret bara beräknar de attributvärden som har en förekomst på minst 10 
gånger. I förekomstfiltrets egenskapsvektor förekom det på grund av detta procentuellt 
sett fler attributvärden från icke-skräpbrev än vad det gjorde i grundfiltrets 
egenskapsvektor.

Andelen skräpbrev och icke-skräpbrev i vår kollektion är vi dock nöjda med. De studier 
vi tog upp i kapitel 4 använder sig av kollektioner med väldigt olika andelar skräpbrev 
och icke-skräpbrev jämfört med varandra. De båda studierna av Androutsopoulos et al. 
(2000a, 2000b) använder sig av 2412 icke-skräpbrev, men bara 481 skräpbrev. De båda 
studierna är visserligen några år gamla, men att de har en så liten andel skräpbrev gör att 
deras resultat kanske inte är tillförlitliga. Att de dessutom har hämtat alla icke-skräpbrev 
från en mailinglista gör att man kan ifrågasätta de båda studiernas resultat ytterligare.  

Att hela vår kollektion var skriven på engelska har antagligen påverkat våra resultat. 
Om vi hade blandat icke-skräpbrev på svenska med sådana skrivna på engelska hade vi 
fått en kollektion som varit mer anpassad till svenska förhållanden. Men då svenska 
skräpbrev är svåra att få tag på hade en blandad kollektion antagligen ändå bara 
innehållt engelska skräpbrev. Då svenska termer bara förekommit i icke-skräpbrev hade 
det nog blivit för enkelt för filtret och bra resultat hade kanske berott på språkliga 
skillnader istället för på själva filtret. Det hade blivit enklare för filtret att se vilka e-
brev som inte är skräpbrev, men det hade kanske inte gjort något eftersom det är så 
situationen ser ut i Sverige. En klar fördel med att hela vår kollektion bestod av e-brev 
på engelska var att vi kunde få en klarare bild av hur filtret presterade. Om vi hade haft 
med svenska e-brev i kollektionen hade undersökningens resultat dessutom varit svårare 
att jämföra med andra undersökningar. 

Att vi behandlade e-breven och tog bort alla skiljetecken gjorde att filtret inte såg ett ord 
som flera olika. Hade vi låtit dessa tecken vara kvar hade filtret sett ett ord som flera 
olika ord beroende på om ordet stått ensamt eller följts av ett skiljetecken. Detta beskrev 
vi i kapitel 5.2. Vi valde att granska specialtecken, utropstecken och frågetecken och 
ersatte alla dessa tecken med en textremsa för att filtret inte skulle bortse ifrån dem. 
Detta gjorde vi för att vi antog att dessa tecken förekom oftare i skräpbrev än i icke-
skräpbrev.
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7.3 Relaterade studier

De relaterade studier vi tagit upp i kapitel 4 är ganska olika varandra men de har ändå 
en sak gemensamt, de tar alla upp naiv Bayesiansk filtrering. Vi inspirerades av hur de 
försökte tackla problemet med skräppost och vi valde att ta med måttet F1 i vår 
undersökning för att göra den mer jämförbar med andra studier. Vår undersökning är 
dock väldigt olik de vi tog upp i kapitel 4. En del tillämpade lemmatisering, några hade 
fler än två kategorier för e-breven, storleken på de kollektioner som använts varierar 
och då vårt filter inte beräknar sannolikheten för skräpbrev så som andra studiers filter 
har vi inte kunnat använda samma tröskelvärden. Detta gör att det blir svårare att 
jämföra våra resultat med andras resultat men man kan i alla fall få en fingervisning om 
hur vårt filter presterat jämfört med andra då vi har valt att använda F1.

I den här studien ser vi e-postfiltrering som ett binärt problem, antingen är e-brevet ett 
skräpbrev eller så är det ett icke-skräpbrev. Detta gör även Sahami, Gee och 
Androutsopoulos et al. i sina respektive studier. Några av de studier vi har läst delar 
däremot in e-breven i fler än två kategorier.

Lauwers et al. delade in klassificeringen i fyra olika kategorier, där tre av kategorierna 
var skräpbrevskategorier. De räknade ut hur stor sannolikheten var att ett e-brev var ett 
skräpbrev och utefter den placerades sedan e-brevet i den mest lämpliga av de fyra 
kategorierna. Varför de skapade en kategori för icke-skräpbrev och tre olika kategorier 
för skräpbrev förklarar de dock inte i texten. 

Chuan et al. använde sig av 9 olika kategorier för skräppost och förklarade sin 
kategoriindelning med att de trodde att det skulle vara lättare att kategorisera skräppost 
om man har flera olika underkategorier och inte en enda kategori som fallet är i flera 
andra studier (2005, s. 35).

Det finns fler exempel på att man klassificerar in e-breven i fler än två olika kategorier. 
SpamBayes är ett projekt där skräppostfiltret klassificerar in e-breven i tre olika 
kategorier; skräpbrev, icke-skräpbrev och osäker. Är systemet inte säkert på vilken 
kategori ett e-brev tillhör så läggs det svårkategoriserade e-brevet i osäker-kategorin.
Detta för att användarna inte ska förlora några e-brev som de inte vill bli av 
med.(SpamBayes 2007)

Då vi ville göra vår studie jämförbar med andra valde vi att endast dela in e-breven i två 
kategorier. Vi ansåg att vi skulle få tydligare resultat om vi klassificerade e-breven som 
skräpbrev eller icke-skräpbrev än om vi hade valt att dela upp dem i flera olika 
kategorier.

7.4 Förslag till fortsatt forskning

Det finns många sätt att förbättra vår undersökning på. Under den tid vi har genomfört 
studien har vi kommit på en del nya idéer som vi kunde ha använt oss av, saker vi kunde 
ha lagt till eller bara förändrat. Dessa kommer vi nu att presentera. 
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Vissa av de studier vi läst har delat in e-breven i fler kategorier än bara två, bland annat 
har det nämnts att man kan ha en kategori för e-brev som filtret är osäker på 
(Spambayes 2007). På så sätt kan man få fram vilken typ av e-brev som filtret har svårt 
att klassificera och träna filtret extra mycket på dessa e-brev. Har man ett tillräckligt 
välutvecklat skräppostfilter borde en tredje kategori inte behövas, men om filtret 
klassificerar vissa icke-skräpbrev fel kan man inte vara nog försiktig.

Förekomstfiltrets egenskapsvektor hade kunnat se annorlunda ut, istället för att välja 
attributvärden med minst 10 förekomster kunde vi ha valt ut de attributvärden som 
förekom flest gånger, exempelvis de 100 första. För en mer omfattande studie med en 
större kollektion hade det kunnat vara värt ett försök, fast då med ett betydligt högre 
antal attributvärden än 100. Skulle man välja att ta med attributvärden med ett visst 
antal förekomster i en stor studie skulle ett attributvärde behöva förekomma många 
gånger. Hade man satt gränsen för lågt hade man fått med en väldig mängd 
attributvärden. 

Att tillämpa lemmatisering på termerna i egenskapsvektorn hade kanske kunnat ge ett 
bättre filter. Vår undersökning hade möjligen varit i minsta laget, men för en större 
undersökning med en större kollektion hade lemmatisering kanske kunnat ge ett bra 
resultat.

Vårt filter väljer att inte räkna antalet förekomster varje attributvärde har i samma e-
brev. Vissa filter räknar samma attributvärde flera gånger och sådana filter kan använda 
sig av termviktning. Finns ett viktat attributvärde med i ett e-brev kan detta innebära att 
attributvärdet räknas exempelvis 5 gånger per förekomst. Vissa termer är vanligare i 
skräpbrev än i icke-skräpbrev, dessa termer kan man ge större vikt eftersom 
sannolikheten att ett e-brev är ett skräpbrev är större om exempelvis termen Cialis
förekommer än om termen katt gör det. 

Det skräppostfilter som vi använde hade kunnat kombineras med en, eller flera, andra 
metoder. Att kombinera ett filter med en vitlista och/eller en svartlista är inte ovanligt 
och verkar ge ganska bra resultat. Detta hade i och för sig inte varit aktuellt för just vår 
studie då vi inte skapade ett filter som skulle användas på riktigt, men om det skulle ha 
använts hade det nog varit värt att testa.

En större e-brevskollektion hade antagligen förändrat resultaten. Vår undersökning 
använder sig av bara 300 e-brev medan alla andra undersökningar vi läst om har använt 
betydligt fler. Vi är ändå nöjda med andelen skräpbrev och icke-skräpbrev i vår 
kollektion, men hade vi haft mer tid på oss hade vi valt att göra kollektionen större. 

Om vårt filter hade redovisat bedömningen av varje e-brev i form av en procentsats 
hade vi kunnat välja andra tröskelvärden. De tröskelvärden som Androutsopoulos et al. 
använde i sina två studier från 2000 skulle man kunna använda i en framtida 
undersökning, för att göra den mer jämförbar med andra studier.  

I vår studie lät vi filtret granska all html-kod. Möjligen kan man låta filtret bara granska 
en viss sorts html-kod. Frågan är dock hur stor skillnad det hade gjort och om det hade 
varit lönt att titta på exempelvis enbart länkar och bilder då många nyhetsbrev i dag är 
uppbyggda med html och har länkar och bilder i sig.
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8 Slutsatser

De resultat vi har fått fram pekar på att grundfiltret presterar bättre än förekomstfiltret, 
men vi tror ändå att ett förekomstfilter borde kunna ge bättre resultat än ett grundfilter. 
Vi anser att vår e-brevskollektion, och främst delmängd 3, har påverkat undersökningen 
så mycket att vi ifrågasätter delar av resultaten. Hade vår kollektion varit större eller 
mer homogen hade vårt förekomstfilter med största sannolikhet presterat bättre än vårt 
grundfilter.

Förekomstfiltret uppvisade högre F1 för delmängd 1 och 2 än vad grundfiltret gjorde för 
samma delmängder, det genomsnittliga F1-värdet är dock bättre för grundfiltret vid 
tröskelvärdena 5 och 10. Trots detta anser vi att de resultat som vi fått fram ändå pekar i 
en viss riktning. Vi vill hävda att ett förekomstfilter är bättre än ett grundfilter vilket 
också liknande forskning i relaterade studier bekräftar. Att använda sig av ett 
förekomstfilter förbättrar SR avsevärt i jämförelse med att använda ett grundfilter. Även 
F1 blir bättre hos förekomstfilter än hos grundfilter. Det är främst F1 vi baserar vår 
slutsats på eftersom detta mått inkluderar både SP och SR. Vi argumenterar därför för 
en fortsatt utveckling av filter som inte jämför e-brevet med alla attributvärden i 
databasen.

Det vi läst om naiva Bayesianska filter och det vi själva har fått fram då vi testat ett 
filter baserat på naiv Bayesiansk teknik får oss att tro att detta är en lämplig 
utgångspunkt i kampen mot skräpbrev. Naiv Bayesiansk teknik verkar fungera bra även 
då den är enkelt implementerad vilket får oss att förstå varför denna teknik är så 
populär. Fast ett naivt Bayesianskt filter kan fungera ännu bättre om man kombinerar 
det med andra metoder, så som vitlistor och svartlistor.

Skulle någon annan göra om vår undersökning, med de förbättringar vi har föreslagit, 
skulle de troligen få resultat som pekar på att det är bättre att jämföra med ett begränsat 
antal attributvärden än att jämföra med samtliga attributvärden i databasen.
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9 Sammanfattning

Vi har genomfört en undersökning som jämförde hur olika klassifikationsstrategier 
inverkade på skräppostfiltrering. För att undersöka detta använde vi två varianter av ett 
naivt Bayesianskt skräppostfilter. De varianter vi använde oss av var ett grundfilter och 
ett förekomstfilter. Grundfiltret jämförde varje e-brev som skulle klassificeras med alla 
attributvärden i databasen och förekomstfiltret jämförde e-brevet med en vektor som 
bestod av de attributvärden som hade en förekomst av 10 eller fler gånger. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på hur de olika strategierna presterade relativt varandra 
ifråga om klassifikationseffektivitet. De forskningsfrågor vi utgick ifrån var:

 Hur påverkas filtrets resultat, vid tre olika tröskelvärden, av att attributvärden 
väljs ut från kollektionen av e-brev

o automatiskt?
o automatiskt, baserat på hur många skräpbrev de förekommer i?

De varianter av naivt Bayesianskt filter som vi använde oss av testades med en 
kollektion med e-brev som bestod av 300 e-brev, alla dessa var skrivna på engelska. 210 
av e-breven var skräpbrev och 90 var icke-skräpbrev. Skräpbreven samlade vi in själva 
medan en del av icke-skräpbreven kom från våra egna inkorgar och en del hämtades 
från en kollektion som finns tillgänglig på Internet. Vår e-brevskollektion delades in i 
tre lika stora delar, en del använde vi till att träna filtret och de övriga två till att testa 
filtret. 

I e-breven i kollektionen tog vi bort alla skiljetecken förutom utropstecken och 
frågetecken. Vi tog även bort likhetstecken och et-tecken (&). I de e-brev där html-kod 
förekom lät vi snedstreck vara kvar i html-koden. Specialtecken som plustecken, 
procenttecken och valutatecken för dollar, pund och euro lät vi vara kvar. Dessa 
specialtecken samt utropstecken och frågetecken ersatte vi med en textremsa, 
exempelvis byttes $ ut mot &dollar;.

Då vi testade filtret tog vi ett e-brev i taget och testkörde det i filtret som gav ifrån sig 
ett resultat i form av ett tal. Detta tal använde vi för att bedöma om filtret klassificerade 
e-brevet som skräpbrev eller inte. Vi valde att använda tre olika tröskelvärden; 0, 5 och 
10. Dessa satte vi som gräns mellan icke-skräpbrev och skräpbrev. Det tal som varje e-
brev fick jämfördes mot tröskelvärdet, låg talet över tröskelvärdet var det ett skräpbrev, 
låg talet under var det ett icke-skräpbrev.

Vi valde att korsvalidera våra filtreringsstrategier för att kunna jämföra deras resultat 
med varandra. Då vi korsvaliderade strategierna tränade vi först det ena filtret med en 
delmängd och sedan testade vi filtret med de övriga två delmängderna. Efter denna 
första körning tömde vi filtret på data och tog en annan delmängd som träningsmängd 
och testade med övriga mängder. Detta upprepade vi för bägge filtren så att alla 
delmängder hade varit träningsmängd och testmängd åt övriga mängder. Slutligen 
räknade vi ut det genomsnittliga F1-värdet för de båda strategierna och jämförde dessa 
med varandra.
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De resultat vi fick fram pekade på att grundfiltret är bättre än förekomstfiltret, men vi 
vill ändå dra slutsatsen att förekomstfiltret är bättre. Förekomstfiltret hade bättre F1 för 
delmängd 1 och 2 än vad grundfiltret hade för sina delmängder, det genomsnittliga F1-
värdet är dock bättre för grundfiltret vid tröskelvärdena 5 och 10.

Trots detta anser vi att de resultat vi fick fram pekar i en viss riktning. Vi vill hävda att 
ett förekomstfilter är bättre än ett grundfilter vilket också liknande forskning i relaterade 
studier bekräftar. Att använda sig av ett förekomstfilter förbättrar SR avsevärt i 
jämförelse med att använda ett grundfilter. Även F1 blir bättre hos förekomstfilter än 
hos grundfilter. Det är främst F1 vi baserar vår slutsats på eftersom detta mått inkluderar 
både SP och SR. Vi argumenterar därför för en fortsatt utveckling av skräppostfilter 
som inte jämför e-breven med alla attributvärden i databasen utan med ett begränsat 
antal attributvärden.
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 Bilaga 1 – Stoppordslista

about, again, all, also, am, an, and, any, are, as, at
be, been, bit, both, but, by
can, cannot
did, do, does
each, either
for, from
had, has, have, he, her, here, him, his, how
if, in, is, it, its
may, me, more, my
neither, no, none, nor, not
of, on, one, or, other, our
same, set, she, should, so, some, such
take, than, that, the, their, them, then, there, these, they, this, those, though, thus, to
us
was, we, were, will, with, what, where, which, when, who, why, would
yet, you, your
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Bilaga 2 – Figurförteckning

Figur 2.1: Exempel på ett e-brev
Figur 5.1: Exempel på ett obehandlat e-brev
Figur 5.2: Samma e-brev som i figur 5.1 fast nu något omgjort 
Figur 5.3: E-brevet efter att det har behandlats av filtret
Figur 5.4: Exempel på hur filtret har bedömt ett e-brev
Figur 6.1: Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 0
Figur 6.2: Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 5
Figur 6.3: Grundfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 10
Figur 6.4: Grundfilter, tränat på delmängd 1 
Figur 6.5: Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 0
Figur 6.6: Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 5
Figur 6.7: Grundfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 10
Figur 6.8: Grundfilter, tränat på delmängd 2
Figur 6.9: Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 0
Figur 6.10: Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 5
Figur 6.11: Grundfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 10
Figur 6.12: Grundfilter, tränat på delmängd 3 
Figur 6.13: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 0
Figur 6.14: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 5
Figur 6.15: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1 vid tröskelvärde 10
Figur 6.16: Förekomstfilter, tränat på delmängd 1
Figur 6.17: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 0
Figur 6.18: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 5
Figur 6.19: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 vid tröskelvärde 10
Figur 6.20: Förekomstfilter, tränat på delmängd 2 
Figur 6.21: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 0
Figur 6.22: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 5
Figur 6.23: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3 vid tröskelvärde 10
Figur 6.24: Förekomstfilter, tränat på delmängd 3
Figur 6.25: Genomsnittliga F1-värden


