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E-POST SOM ANGREPSVEKTOR 

• 91 % av den norske befolkning bruker e-post (SSB, 2017) 
 

• Økning fra 83 % i 2010. 

 

• E-post er således en vanlig og attraktiv angrepsvektor. 

 

• Erfaring fra NSM NorCERT bekrefter dette. 

• PST har gått ut å advart mot e-post ifm. Trident Juncture 

 

• Mottiltak som hindrer og begrenser digitale angrep med e-post som 

angrepsvektor bør være høyt prioritert. 

 

• Finne effektive og «enkle» mottiltak for å forhindre uønsket skade. 
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Mer statistikk fra SSB 

• Bruk av IKT i offentlig sektor (mai 2018):  

• 10,6 % av statlige virksomheter har vært utsatt for alvorlige 

virusangrep som resulterte i tap av data eller arbeidstid 

 

• Nedgang fra 23% i 2016 

 

• Forsøk på phishing  

• 54,8 % i 2018 (% av alle statlige virksomheter) 

 

• Oppgang fra 42,8 % fra 2016 (28% oppgang på to år) 
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Kilde: rb.no (Romerikes Blad), 24. september 2018 
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Inntrengingstesting 

• NSM kjører inntrengingstester av virksomheter 

underlagt Sikkerhetsloven 
 

• Benytter epostangrep som en metode. 

 

• NSM utnytter informasjon de finner på 

virksomhetens egne sider  
 

• Gir skreddersydde e-poster.  

 

• Skadevaren sendes 
 

• I vedlegg 

• En lenke til et nettsted med ondsinnet kode.  

8 



ERFARINGER fra NSM Pentest 

• Erfaringer fra virksomheter som er underlagt Sikkerhetsloven. 

 

• Erfaringen tilsier at opptil 50% av brukerne går på når e-posten er  

godt tilpasset og/eller skreddersydd til virksomheten. 

 

• Et eksempel er hvor mer enn 1/3 hadde åpnet e-post med vedlegg  

og aktivert makroen innen 15 minutter, til tross for advarsel. 

 

• Selv om kun et fåtall lar seg lure, – kun én 
 

 er det fra et angrepsperpektiv tilstrekkelig  

til å utøve de handlinger som skal til for  

å oppnå en innledende tilgang til systemet.  
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TRANSPORT AV E-POST 

Hvordan transporteres e-post mellom brukere? En forenklet fremstilling: 

1. Avsender forfatter en e-post i sin e-post-klient («Mail 

User Agent» (MUA)). Når bruker trykker «Send», blir  

e-posten overført fra MUA til virksomhetens e-posttjener. 
 

2. Virksomhetens e-posttjener, («Mail Transport Agent» 

(MTA)), ser på mottaker-domenet (det som står etter ‘@’ i 

en e-postadresse). MTAen benytter så en DNS-tjener 

(Domain Name System) for å slå opp hvilken IP-adresse 

mottakers e-posttjener har (MX eller A-records). 
 

3. DNS-tjeneren sender IP-adressen tilbake til MTA. 
 

4. MTA sender e-posten til mottakers MTA ved hjelp av 

protokollen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
 

5. Mottakers MTA leverer så e-posten til den tjenesten som 

har ansvaret for å levere og lagre e-post i mottakers 

postkasse («Mail Delivery Agent» (MDA)). De to mest 

kjente protokollene for å hente e-post fra postkassen er 

POP3 (Post Office Protocol) og IMAP (Internet Message 

Access Protocol). 
 

6. Mottakers MUA aksesserer postkassen via POP3 eller 

IMAP og leser e-posten. 
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Anbefalinger fra NSM 

1. Avsender forfatter en e-post i sin e-post-klient («Mail User 

Agent» (MUA)). Når bruker trykker «Send», blir e-posten 

overført fra MUA til virksomhetens e-posttjener. 
 

2. Virksomhetens e-posttjener, («Mail Transport Agent» 

(MTA)), ser på mottaker-domenet (det som står etter ‘@’ i 

en e-postadresse). MTAen benytter så en DNS-tjener 

(Domain Name System) for å slå opp hvilken IP-adresse 

mottakers e-posttjener har (MX eller A-records). 
 

3. DNS-tjeneren sender IP-adressen tilbake til MTA. 
 

4. MTA sender e-posten til mottakers MTA ved hjelp av 

protokollen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
 

5. Mottakers MTA leverer så e-posten til den tjenesten som 

har ansvaret for å levere og lagre e-post i mottakers 

postkasse («Mail Delivery Agent» (MDA)). De to mest 

kjente protokollene for å hente e-post fra postkassen er 

POP3 og IMAP. 
 

6. Mottakers MUA aksesserer postkassen via POP3 eller 

IMAP og leser e-posten. 
 

Anbefalingene videre i denne presentasjonen omhandler 

steg 4 i beskrivelsen over. 
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GRUNNLEGGENDE TILTAK FOR 
SIKRING AV E-POST 

 



STARTTLS – SPF – DKIM – DMARC 

Bildekilde: sidn.nl  
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STARTTLS – anbefalt tiltak #1 

• Ved å ta i bruk kryptert e-post er første steg å aktivere STARTTLS for all utgående e-post.  

 

• Ved å aktivere STARTTLS sørger man for at all utgående e-post er kryptert til mottagere som allerede har 

skaffet sertifikat. I motsatt fall, så sendes e-post ukryptert.  
 

• Når man har installert eget sertifikat er det viktig å oppfordre samarbeidspartnere til å aktivere STARTTLS  

og installere sitt eget sertifikat, slik at man får to-veis sikring av e-post. 
 

• Gmail fra Google har aktivert STARTTLS: 
 

• Utgående e-post: 81% 

• Inngående e-post: 60% 
 

• Fra Gmail til andre eposttjenester:  
 

• Hotmail (Microsoft): >99,9% 

• iCloud (Apple): 100% 

• Yahoo: >99,9% 

• Online.no (Telenor): >95% 

 

 

Kilde: Difi/NSM 
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SPF – anbefalt tiltak #2 

• SPF (Sender Policy Frame) er en mekanisme for mottakers MTA å sjekke om IP-adressen til avsenders MTA er 

autorisert til å sende e-post på vegne av avsender-domenet. Autoriserte IP-adresser er publisert på forhånd i 

DNS. 
 

• Mottakers sjekker mot DNS om det finnes en SPF-record for avsender-domenet.  
 

• Hvis dette ikke er tilfellet, kan SPF angi om eposten skal forkastes eller godkjennes for levering. 
 

• Hvis et domene benytter SPF, blir sending av spam eller phishing med det domenet som avsender vanskeligere. 
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DKIM – anbefalt tiltak #3 

• DKIM (DomainKey Identified Mail) er en metode å legge til en digital signatur som autentiserer avsenders 

domene og verifisere at e-posten ikke har blitt endret under sending.  
 

• Avsenders MTA legger en digital signatur på all utgående e-post.  

• Mottakers MTA kan sjekke signatur mot informasjon publisert i DNS  
 

• Hvis DKIM-sjekken feiler, behandles e-posten som søppelpost eller avvises. 
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DMARC – anbefalt tiltak #4 

• DMARC sjekker SPF og/eller DKIM om innkommende e-post faktisk kommer fra domenet det påstår.  
 

• Som tillegg til DKIM, publiserer avsender hvordan e-post som feiler på SPF og/eller DKIM bør behandles.  
 

• Lik DKIM, kan mottakers MTA sjekke mot informasjon publisert i DNS.  
 

• DMARC har i tillegg en strengere mekanisme for sjekk av e-post enn DKIM. 
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STARTTLS – SPF – DKIM – DMARC 

Bildekilde: sidn.nl / komplett.no  

KRYPTERING 
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STARTTLS – SPF – DKIM – DMARC 

Bildekilde: sidn.nl / pixabay.com 

IP SJEKK PÅ  

AVSENDER 

26 



STARTTLS – SPF – DKIM – DMARC 

Bildekilde: sidn.nl / fiveclipart.com 

DIGITAL 

SIGNERING 
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STARTTLS – SPF – DKIM – DMARC 

Bildekilde: sidn.nl / huntsmansecurity.com 

POLICY og 

RAPPORT 
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STARTTLS – SPF – DKIM – DMARC 

Bildekilde: sidn.nl  

KRYPTERING 
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SIGNERING 
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SPF, DKIM og DMARC utvider  

1. Avsender forfatter en e-post i sin e-post-klient («Mail User 

Agent» (MUA)). Når bruker trykker «Send», blir e-posten 

overført fra MUA til virksomhetens e-posttjener. 
 

2. Virksomhetens e-posttjener, («Mail Transport Agent» 

(MTA)), ser på mottaker-domenet (det som står etter ‘@’ i 

en e-postadresse). MTAen benytter så en DNS-tjener 

(Domain Name System) for å slå opp hvilken IP-adresse 

mottakers e-posttjener har (MX eller A-records). 
 

3. DNS-tjeneren sender IP-adressen tilbake til MTA. 
 

4. MTA sender e-posten til mottakers MTA ved hjelp av 

protokollen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
 

5. Mottakers MTA leverer så e-posten til den tjenesten som 

har ansvaret for å levere og lagre e-post i mottakers 

postkasse («Mail Delivery Agent» (MDA)). De to mest 

kjente protokollene for å hente e-post fra postkassen er 

POP3 og IMAP. 
 

6. Mottakers MUA aksesserer postkassen via POP3 eller 

IMAP og leser e-posten. 
 

 

Anbefaler bruk av SPF, DKIM og DMARC. 
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HVA GJØR NORGE 
• NSM  

 

• Har sterkt fokus på epostsikkerhet gjennom:  

• Veiledere og foredrag 

• Blogginnlegg og podcast 

 

• NorSIS  

 

• «Eier» av  Nasjonal Sikkerhetsmåned 

• Etablert nettstedet «sikkert.no» 

• Har epostsikkerhet som hovedtema i årets nasjonale sikkerhetsmåned 

 

• DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) 

 

• Sendte ut en høring rundt «Standard for sikring av epost, 

kommunikasjon med nettsteder og navneoppslag 

• Sendt ut 23. august 

• Høringsfrist 13. september 
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HVA GJØR ANDRE LAND 

• Nederland: Anbefaler DMARC 
 

• «use-or-justify-list» 
 

• Tyskland har BSI anbefalt DMARC  
 

• DMARC er i tråd med tysk personvernlovgivning 
 

• USA: Anbefaler DMARC  
 

• (NIST SP 800-177) 
 

• UK: GCHQ/National Cyber Security Center anbefaler og krever bruk av             

        SPF,DKIM og DMARC for alle offentlige virksomheter (2016) 
 

• Bruken av DMARC er også én av de fire hovedanbefalingene 

(‘Active Cyber Defence’ programmes) for å sikre britisk offentlig sektor. 

 

• Europa:  

• EU kommisjonen har startet et arbeid for å implementere de anbefalte 

standardene som omhander STARTTLS, SPF, DKIM og DMARC. 

• Norge deltar i dette arbeidet 
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Sjekk ditt domene allerede i dag! 
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Sjekk ditt domene allerede i dag! 
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GRUNNLEGGENDE TILTAK FOR 

SIKRING AV E-POST 

Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring 

av overføring av e-post mellom eposttjeneste 
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NSM GRUNNPRINSIPPER 

E-postsikkerhet omtales i  

 

NSMs Grunnprinsipper for IKT-SIKKERHET 

 

I andre kapittel «Beskytte», under punkt 

 

2.9 «Beskytt e-post og nettleser» 
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Helhetlig sikkerhetstenkning 



Helhetlig sikkerhetstenkning 

Hvorfor! 

Hva! 



Oppbygning av hvert Grunnprinsipp 

2.9 Beskytt e-post og nettleser  

• Mål: Minimere angrepsflaten og angriperes mulighet til å manipulere 

menneskelig oppførsel i forbindelse med bruk av e-postklienter og 

nettlesere. 

• Begrunnelse (Hvorfor?) 

 

- SPF (Sender Policy Framework) forteller omverdenen hvilke maskiner/systemer 

som har lov til å sende e-post fra ditt domene. 

- DKIM (DomainKeys Identified Mail) lar avsenders eposttjeneste signere en e-

post kryptografisk. E-posttjenesten til mottaker kan verifisere at e-posten 

kommer fra noen som har kontroll over domenenavnet, og at innholdet i e-

posten er uendret. 

- DMARC («Domain-based Message Authentication, Reporting and 

Conformance») bygger på både SPF og DKIM, og gir en anbefaling om hva 

mottakers e-postkonto bør gjøre dersom en e-post som har kommet inn feiler 

en av disse to sjekkene. 

 

Både SPF, DKIM og DMARC baserer seg på at mottaker slår opp informasjon 

tilknyttet et domenenavn i DNS. Når et domene er sikret med DNSSEC (Domain 

Name System Security Extensions), vil det være mulig å kontrollere både at svaret 

kommer fra riktig kilde og at det ikke er endret underveis.  

 

Anbefalte tiltak: 

Slide 
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Helhetlig sikkerhetstenkning 
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Sjekk ditt domene allerede i dag! 



Takk for oppmerksomheten! 

 

ernst.unsgaard@nsm.stat.no 


