Nätfiske
Nätfiske är en sorts spam som syftar till att samla in känslig information från
internetanvändare.
Det finns två typer:
 Denna typ innebär att e-post med falsk avsändaradress skickas ut
 E-postmeddelandet ger sken av att komma från ett legitimt företag eller
annan organisation.
Tanken är att lura mottagaren att lämna ifrån sig personlig eller ekonomisk
information, t.ex. användarnamn och lösenord, personnummer, kreditkortsnummer
eller bankkontonummer, som sedan kan användas för bedrägerier.
Nätfiske-meddelanden uppmanar mottagaren att lämna information på något av
följande sätt:
 Genom att svara på meddelandet, som har en falsk svarsadress och inte leder
till angiven adress
 Via en länk gå till en falsk webbsida, som ser ut att vara ett företags äkta
webbsida, och lämna den begärda informationen där.
Om man svarar på ett sådant här mail, så bekräftar man för avsändaren att epostadressen är verklig och detta kommer att resultera i flera mail. Åtgärden är att
helt enkelt ta bort dessa mail omedelbart.
Ett händelseförlopp skulle kunna se ut så här:
 Arne Andersson kollar e-posten på sin dator och upptäcker ett meddelande

som ser ut att vara från hans bank.
Någon som utger sig för att vara banken skriver att man tyvärr haft stora
datorproblem och för att kunna ge Arne bästa service behöver banken få lite
uppgifter från Arne. Man hänvisar till en webbplats där uppgifterna kan
lämnas.
 Arne klickar på länken och kommer till en webbplats som ser ut som hans
banks.
 Han fyller rutorna med sitt personnummer, bankkontonummer,
kreditkortsnummer och annan information som ”banken” vill ha.
Arne har nu lämnat ifrån sig mängder av information som kan användas för
brottsliga ändamål.
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Nedan är ett exempel på ett mail som sannolikt är till för att samla in era kreditkorts
uppgifter. Det är inte så svårt att se att det inte är äkta.
Var ytterst skeptisk till sådan här mail. Är ni osäkra, ring banken och
fråga, kom ihåg att inga företag någonsin begär era kontouppgifter.
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