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Abstract 
 
Title:  Protection of privacy on the Internet 
 
Background:  People that are using the Internet can be tracked and profiled with spy-

ware and cookies. These spyware and hidden files can gather information 
about the user, information that is being sent back to the sender. This 
often happens without the user’s knowledge. Companies that place spy-
ware in file sharing software want to collect information about its users 
to be able to display more personalized ads. The information that is being 
collected can be sold to third parties. 

 
Questions:  1) How much is a private person exposed by spyware and spyware 

cookies on the Internet?  
 

2) Which are the methods being used for collecting information? 
 
3) What kind of information is collected and for what purpose is it being 
collected?  
 
4) How can a private person protect himself on the Internet?  

 
Method:  To answer the questions an interview and tests of antispyware and fire-

walls have been performed. 
 
Conclusions: Using the Internet today, a private person’s integrity is not protected. The 

way that information is being exchanged through the Internet itself 
reveals quite a lot about the user. Protection of privacy on the Internet 
should be considered a right, but the fact points out different. However 
there are techniques available for protecting privacy on Internet. The 
responsibility lies on every private person, who has to find out this 
knowledge herself. If private persons know which software to use, most 
of the threats can be avoided. 

 
Keywords: Privacy, information security, spyware, adware, cookies, firewall 
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Sammanfattning 
 
Titel:  Skydd av personlig integritet på Internet 

 
Bakgrund:  Personer som använder Internet kan bli övervakade och profilerade av 

bland annat spionprogram och cookies på webbsidor. Dessa spion-
program och dolda filer kan samla ihop information om användaren som 
skickas tillbaka till sändaren. Detta sker ofta utan användarens vetskap. 
Företag som placerar spionprogram i fildelningsprogram har syftet att 
samla information för att sedan rikta reklam till privatpersoner. Den 
information som kommer tillbaka kan säljas vidare i undersökande syfte 
för reklam till en tredje part.  

 
Frågeställning:      1)  I vilken omfattning är en privatperson utsatt för spionprogram och 

spioncookies på Internet?  
 

2) Vilka metoder används för att samla information? 
 
3) Vad är det för information som samlas in och i vilket syfte? 
 
4) Hur kan en privatperson skydda sig på Internet? 
 

Metod:  För att besvara frågorna har vi utfört tester med antispyware och 
brandväggar samt genomfört en intervju. 

 
Slutsats: Genom användandet av Internet idag skyddas inte en privatpersons 

integritet. Sättet som information utbyts genom Internet avslöjar en hel 
del om användaren. Skydd av personlig Integritet på Internet borde vara 
en självklarhet men så fungerar det inte idag. Det finns dock tekniker 
som kan ge skydd för den personliga integriteten. Ansvaret vilar på varje 
privat användare som måste ta reda på kunskapen själv, är privatpersoner  
någorlunda insatta i vilka program som skall användas så kan hoten 
avvärjas till stor del.  
 

Nyckelord: Personlig integritet, informationssäkerhet, spionprogram, adware, 
cookies, brandvägg 
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1 Inledning 
IT-utvecklingen har medfört att allt fler privatpersoner väljer fast uppkoppling till Internet. 
Detta är en trend som kommer att öka i framtiden. Datortekniken utvecklas i allt snabbare takt 
men det saknas information om internetsäkerheten och hur man som enskild person skall 
hantera den. Många känner inte till alla de brister och säkerhetsfrågor som är viktiga. Ämnet 
datasäkerhet* är stort och kan omfatta många områden såsom brister i mjukvaruprogram, 
design och nätverk. Det som är intressant i den här undersökningen är de dolda filer* och 
cookies som kan hamna i en privatpersons dator utan dennes vetande. 
  

1.1 Problemområde 
När en privatperson surfar på Internet kan det medfölja så kallade spionprogram som samlar 
ihop en mängd personlig information om denne, vilket ofta sker utan personens vetskap. Till 
exempel när en privatperson surfar och laddar hem tilläggsprogram eller MP3-filer kan ett så 
kallat spionprogram, som är dolt, bifogas. Om en dator inte är rätt konfigurerad kan namn, e-
postadress och annan personlig information att kunna stjälas. Utgångspunkten i detta 
kandidatarbete är att höja privatpersoners kunskap om detta, vad som utgör de riktiga hoten, 
vad för slags dolda program som kan följa med samt hur de kan skydda sig.  
 
Personer som använder Internet kan bli övervakade och profilerade av bland annat cookies på 
webbsidor. Dessa spionprogram kan komma åt personens filer och kan skicka information, 
såsom IP-nummer* och vilka webbsidor som den har besökt, tillbaka till sändaren. Företag 
som placerar spionprogram i fildelningsprogram som till exempel Kazaa och DirectConnect 
har syftet att samla information för att sedan rikta reklam till privatpersoner. Den information 
som kommer tillbaka kan säljas vidare i undersökande syfte för reklam till en tredje part. En 
annan möjlighet är att finansiera dessa webbsidor som tillhandahåller gratisprogram. 
 
En del kan tycka att det är hysteri kring internetsäkerheten, men faktum är att det finns skäl 
för detta. Danesh har beskrivit problemet att mjukvaruprogrammen kan innehålla buggar och 
hål som är ett hot mot säkerheten. Övriga hot som är växande på Internet är virus, maskar* 
och trojaner*. De hushåll som är uppkopplade på Internet är ständigt utsatta för undersökning 
eller attack. [2] 
 
Under arbetet kommer det att undersökas vilka hot och metoder som används för bevakning 
och insamling av information hos en privat surfare. Utredningen skall ta reda på om några av 
de vanligaste programmen kan skydda en privatperson då denne surfar på Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se ordlista 
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Här figureras problemet hur din information kan hämtas av andra via internet  
 
 

 
Figur 1: Illustration av informationsflödet 
 

1.2 Frågeställning 
• Huvudfråga: I vilken omfattning är en privatperson utsatt för spionprogram och 

spioncookies på Internet?  
 
• Vilka metoder används för att samla information? 
• Vad är det för information som samlas in och i vilket syfte? 
• Hur kan en privatperson skydda sig på Internet? 

 
De frågor som ställs är inmatning som skall bearbetas. Det som blir utmatning skall visa hur 
och om det går att skydda den personliga integriteten hos en privatperson som använder 
Internet. 
 

1.3 Hypotes 
Internetanvändare blir utsatta för både spionprogram och spioncookies som med eller utan 
användarens vetskap samlar information via surfandet. 
 
Vi vill undersöka om det går att skydda den personliga integriteten på Internet med hjälp av 
programmen Ad-aware och PestPatrol.  
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1.4 Syfte och Mål  
Målet med detta arbete är att undersöka vad för slags information som kan bli tillgänglig för 
andra när en privatperson använder Internet,  och i vilken omfattning det sker. Vidare under-
söks om en brandvägg ger skydd mot spionprogram. För att verifiera hypotesen kommer 
brandväggar och program som upptäcker och kan ta bort spionprogram att testas. 
 

1.5 Målgrupp  
Syftet är att höja kunskapen hos privata användare som surfar på Internet om vilka hot som 
finns mot den personliga integriteten. 
  

1.6 Avgränsningar  
Endast undersökning av skydd i form av brandväggar samt program som upptäcker och kan ta 
bort spionprogram och spioncookies kommer att genomföras. Den huvudsakliga uppgiften är 
att undersöka om de skydd som finns är pålitliga och kan skydda den personliga integriteten. 
 
Därmed testas inte själva spionprogrammen då det inte finns utrymme för detta. Under-
sökningen skall inte heller gå in på beteendevetenskaplig och psykologisk analys av huruvida 
en privatperson uppfattar spionprogram som kränkande.  
 
Det datavetenskapliga område som detta arbete förankras i är datasäkerhet. 
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2 Bakgrund 
Det finns många olika metoder som används för att få tag på personlig information från 
användare av Internet. I arbetet görs en kort sammanfattning av några av de allra vanligaste 
metoderna, följt av en redovisning av ett antal olika metoder en privat surfare kan tillämpa för 
att öka skyddet av sin integritet. Vidare förklaras vad personlig integritet på Internet innebär. 
 

2.1 Personlig integritet 
Integritet betyder - ”oskadat, ofördärvat tillstånd, hederlighet, oförvitlighet.”.1 Personlig 
integritet inom datavetenskapligt sammanhang innebär att ingen får tillåtelse att göra intrång* 
i din dator, stjäla, lägga dit, läsa, låna eller ändra något av din information som finns i din 
dator. När något tas, som till exempel ditt namn och e-postadress, utan din vetskap och 
tillåtelse kan detta lagras i en databas som säljs vidare till en tredje part. I värsta fall kan även 
känslig information stjälas till exempel kontonummer och lösenord.  
 
För att i korta drag beskriva hur personlig integritet skall skyddas citerar vi datainspektionens 
definition av personlig integritet: 
 
 ”Enligt 2 kap. 3 § regeringsformen (RF) skall varje medborgare i den utsträckning 
som närmare anges i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränks genom att 
uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. ” [11] 
 
 ”Datalagen, som fortfarande kan vara tillämplig övergångsvis, reglerade 
användningen av personregister. Med personregister förstods register, förteckning eller 
andra anteckningar som förs med hjälp av automatisk databehandling (ADB) och som 
innehåller personuppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften. ” [11] 

 
 ”För att automatisk databehandling av personuppgifter skulle anses falla inom 
datalagens tillämpningsområde krävdes i princip enligt praxis att behandlingen innefattade 
lagring av personuppgifterna och att syftet med lagringen var att uppgifterna skulle återsökas 
och användas för någon form av informationsbehandling.” [11] 

 

2.2 Hot mot integriteten 
Det finns två olika typer av hot mot den personliga integriteten på Internet: 
 

1. användarens passiva och aktiva aktiviteter på Internet kan bli övervakade av obehöriga 
parter; och 

2. de kan bli loggade och sparade för framtida bruk och kan sedan användas flera år 
senare utan användarens tillåtelse.[20, s 241]  

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1   Ur Svenska Akademin och Språkdata, Göteborgs Universitet, 1997-2003, tryckt år 1933 
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/index.html, uppdaterad sida: 2003-04-15, hämtad 2003-04-23 

[11]   Datainspektionen, ”Personuppgifter på Internet”, http://www.datainspektionen.se, rapport till regeringen 
den  1 mars 1999, hämtad 22 mars 2003. 

http://g3.spraakdata.gu.se/osa/index.html
http://www.datainspektionen.se/
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Någon form av information lämnar en användare alltid efter sig när hon surfar på Internet. 
När en användare surfar på Internet loggas en hel del av det hon gör på webbplatserna hon 
besöker, hos internetleverantören och på den egna hårddisken. Använder personen en 
webbläsare* så används HTTP-protokollet*, som bygger på att personlig spårbar information 
utbyts mellan användarens dator och webbsidans server*.[25] När en person exempelvis 
använder en sökmotor inkluderas i HTTP-huvudet alla de sökord som användaren har angett, 
detta kan sedan sparas som en loggfil tillsammans med användarens IP-nummer.  
 
För att kunna skapa en webbsession mellan dessa båda parter måste en rad variabler överföras 
från användarens dator. Användarens IP-nummer loggas automatiskt av webbservern, men 
även operativsystem, webbläsare och adressen till den webbsida användaren besökte innan 
webbsidan laddades indikeras. All denna information överförs utan medgivande från 
användarens webbläsare. Genom att använda IP-adresserna tillsammans med teknologi för att 
spåra den väg som TCP/IP-paketen* färdas kan en ungefärlig geografisk lokalisering 
härledas. Eftersom IP-adresser är unika kan individer bli spårade genom det företag som 
tillhandahåller användarens uppkoppling. När IPv6*, som innehåller mycket mer exakt 
geografisk positionering i HTTP-huvudet, införs kommer detta innebära ett ännu större hot 
mot den personliga integriteten. På liknande sätt som med HTTP överförs även samma 
information genom andra protokoll på Internet såsom SMTP för e-post och FTP för 
filöverföring.[25] 

 

2.2.1 Adware 
Adware är de program som visar reklam i programmet medan det är igång. Dessa program 
innehåller extra kod som levererar annonserna, vilka kan ses genom pop-up-fönster eller 
genom en remsa eller ruta som visas i programmet. Försvaret för adware är att det hjälper till 
att hålla nere kostnaderna för användaren. Reklamen poppar normalt upp när värd-
programmet, som ofta är ett gratisprogram, används. Ofta innehåller adware-program även 
spionprogram, så medan användaren går med på att reklam visas kan hon vara ovetande om 
att det installerade spionprogrammet samlar in och skickar iväg information till en tredje part. 
[21]   
 

2.2.2 Spionprogram 
Spionprogram är den teknologi som hjälper till att samla ihop information om en person eller 
organisation utan dess vetskap. På Internet är spionprogram kod som installeras i någons dator 
i hemlighet. Spionprogrammet kan få tillgång till en dator genom datorvirus eller när ett annat 
program installeras. Informationen som samlas ihop av spionprogrammet skickas sedan i 
hemlighet till annonsörer eller andra källor. [21] 

 
När en användare installerar ett program måste hon i de flesta fall acceptera användarvillkor. 
Om man läser igenom hela villkoret kan man hitta en liten klausul som tillåter en installation 
av ett program som samlar in information, dvs spionprogram.[21] 
 
Datainsamlingsprogram som installeras med användarens vetskap är inte spionprogram om 
användaren av programmet är införstådd med vilken information som samlas in och med vem 
den delas.[21] 
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Det finns program tillgängliga på Internet som letar upp och tar bort kända spionprogramfiler 
från datorn, så kallat antispyware. Men det finns även spionprogram som letar efter dessa 
program och tar bort dem innan själva spionprogrammet installeras. När ett spionprogram väl 
är installerat kan det vara svårt att ta bort, en del av dem har till och med en backup-process 
som ominstallerar sig själv efter det att huvudprogrammet har avinstallerats.[21] 
 

2.2.3 Cookies / Spioncookies 
Cookies är något en användare stöter på väldigt ofta på Internet eftersom de flesta webbsidor 
använder sig av dem. De är små textfiler skapade av en webbsida som sänds till användarens 
dator. Eftersom HTTP-protokollet är tillståndslöst används cookies för att behålla tillstånd, 
t.ex. för att man skall kunna använda en varukorg, eller för att spara användarnamn och lösen-
ord till en webbsida så man slipper logga in varje gång man besöker den. En webbsajt kan 
också använda cookies för att spåra vilka av dess sidor användaren besöker. [22] 
 
Cookies kan även aktiveras via e-post, genom att ett meddelande med HTML-kod* sänds till 
en mottagare som måste ansluta till en webbserver för att få tillgång till koden i meddelandet, 
och därmed tillåta servern att skicka en cookie. En sådan cookie kan identifiera en användare 
via en e-postadress med specifik online-aktivitet.[23]  
 
Det finns även cookies som kommer från eller sänds till en annan webbplats än den 
användaren besöker, s.k. tredjepartscookies. Det handlar då ofta om andra företag som har 
annonser på den sidan som besöks. 
 
Cookies är en kraftfull teknik för att öka interaktiviteten på webbsidor, men det är också en 
teknologi som har ett antal brister, vilka utgör extra hot mot den personliga integriteten.  
 

� Känslig information sparas ofta i cookies, som sedan öppet transporteras över Internet. 
Innehållet är i teorin tillgängligt för vem som helst. Därför bör innehållet i cookies 
krypteras, men användaren har knappast någon kontroll över de säkerhetsmått som 
vidtas.  

� En e-handelsplats som sparar personlig information om sina kunder  kan utbyta denna 
information med andra webbsajter, som affärspartners eller webbsajter som köper 
annons-utrymme från dem. Denna information kan sedan synkroniseras med 
information från andra webbsajter. Detta betyder att informationen som en användare 
frivilligt har lämnat på en webbsajt kan användas för att spåra eller identifiera 
användaren på andra webbsajter till vilka hon aldrig medvetet har lämnat sådan 
information. 

� Användaren har väldigt liten kontroll över vad som sparas i cookie-filer, eller vad 
informationen skall användas till. [25] 

 
Cookies i sig utgör inget särskilt stort hot. Hotet ligger i att kommersiella reklamnätverk kan 
skicka alla cookies till en gemensam central, för att därigenom kartlägga användarens surf-
vanor.  
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En “spioncookie” är vilken cookie som helst som inte bara används av en webbsajt för privat 
interaktion med användaren, utan den delas över flera webbsajter. När flera webbsajter läser 
från samma cookie, eller när de delar information sinsemellan olika cookies kan den 
informationen delas av andra. 
 
En del spioncookies kan samla information från en webbsajt där den besöks och sedan sprida 
informationen vidare. Andra spioncookies förser helt enkelt en unik identifikation på varje 
användare. Ett typiskt cookies kan se ut så här: "1 www.somedomainname.com/ 0 
2719785088 29508922 2980377808 29496852 *", en användares ID på en webbserver. En 
sådan cookie kan spåra en användare när den besöker andra webbsajter som accepterar 
cookies. [17] 
 
Exempel på hur cookies i java kan kodas på en vanlig webbserver [3, s. 47] 

 
 Import javax.servlet.*; 
 Import javax.servlet.http.*; 
 Import java.io.*; 
 Import.util.*: 
  
 Public class CookiesServlet extends HttpServlet{ 
 // Initialize global variables 
   
  public void init(ServletConfig cinfig) 
   throws ServletException{ 
    
   super.init(config) 
  } 
  private String getCurrentUser(String value){ 
   String userName = new String(“”); 
    
   If (value.equals(“564XX892”)){ 
  
    userName = new String(“Bob”); 
   } 
   return userName; 
  } 

 
Ett exempel på java-metoder för implementering av cookies på en webbserver [3, s. 479]: 
  
 Public class Cookies 
   extends java.lang.Object 
   implements java.lang.Cloneable 
   // metoder  
   public Cookie()  
   public setComment() 
   public getComment() 
   public setDomain() 
   public getDomain() 

 
För att skydda sig mot cookies kan användaren stänga av eller begränsa vilka cookies hon 
skall acceptera. Nackdelar med detta är att många sidor inte fungerar utan cookies, och 
användaren kan inte heller handla på webbsajter där varukorg används. 
 
En användare kan även ofta utnyttja sig av opt-out för att skydda sig, vilket innebär att hon 
meddelar företaget att hon inte vill att personlig information skall sparas i cookies. Detta kan 
ofta göras genom en länk på företagets webbsajt. Nackdelen med denna metod är att det ofta 
skapas en ny cookie med information om detta, och om användaren tar bort de cookies som 
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finns lagrade på datorn tas även denna cookie bort, och hon måste göra om proceduren på 
nytt. 
 

2.2.4 Web Bugs 
Reklamföretag på Internet betalar för att placera reklam på ett nätverk av webbsidor, och de 
vill rikta sin reklam till dem som troligast kommer att köpa produkten eller servicen. För att 
reklamen skall bli mer effektiv behöver de veta något om användarna, t.ex. deras intressen, 
preferenser och köpvanor. Ett sätt att samla denna information är att fråga efter den när en 
användare besöker webbsidan eller köper något. Användaren är då aktiv och ger frivilligt 
ifrån sig information. Informationen kan sedan sparas i en cookie. Ett annat sätt är att direkt 
övervaka var på webbsajten användaren surfar och vidarebefordra den informationen tillbaka 
till en databas. Informationen i användarens profil kan sedan bestämma vilken reklam som 
skall visas när användaren besöker sidan. [15] 
 
En web bug är en spårningsmekanism i form av en liten transparent bild på 1x1 pixel placerad 
på en webbsida för att i hemlighet övervaka användarnas aktiviteter på Internet, för att sedan 
sända informationen tillbaka till en tredje part. Det finns fyra typer av web-buggar; GIF, 
exekverbara, scriptbaserade och applikationer. GIF är den vanligaste typen, den kallas även 
för beacon GIF, tracker GIF, clear GIF, eller osynlig GIF. Web-buggar kan användas på 
webbsidor, i nyhetsgrupper, i e-postmeddelanden och i program som låter bilder bli åtkomna 
från Internet, såsom Microsoft Word, Excel och PowerPoint.[15] 
 
Clear GIF-buggar kan infektera både e-postmeddelanden och webbsidor. Det är den enklaste 
metoden för att samla information om en användare via e-post.[23] En bild placeras i med-
delandet och mottagarens e-postadress inkluderas i adressen till web-buggens URL*. När 
med-delandet öppnas “ringer web-buggen hem” med vald information om användaren.[15]  
 
Exekverbara web-buggar utför operationer som inte är avsedda av användaren. De infekterar 
datorn på ett liknande sätt som virus och de kan göra en mängd olika saker såsom övervaka 
internettrafik, spåra webbsidor, och vidarebefordra information om användaren tillbaka till en 
gömd webbsida. Det krävs olika grader av deltagande från användarens sida för att aktivera 
den exekverbara web-buggen, ibland krävs det att användaren aktivt installerar ett program 
eller öppnar en bifogad fil, och ibland räcker det att användaren besöker en webbsida, vilket 
utlöser en exekverbar web bug utan användarens vetskap.[15] 

 
Script-baserade web-buggar låter ActiveX, JavaScrip, Perl, Java eller andra scriptspråk göra 
det smutsiga jobbet. Ett script är en programmeringssnutt som man bäddar in direkt i HTML-
koden på webbsidan. Oftast är webbläsaren konfigurerad att processa scripten automatiskt, 
men scripting kan stängas av.[15] 
 
Applikations-web-buggar infekterar applikationer, vilka tillåter bilder att länkas till Internet. 
De kallas också för dokument-web-buggar, även om de kan infektera mer än dokument. 
Dokument-web-buggar innehåller URL:en  till web-buggen och försöker komma åt den 
länkade bilden när dokumentet öppnas.[15]

 
 
En del typer av scipt- och exekverbara web-buggar kan komma åt nästan vilken information 
som helst som programmeraren önskar få tag på från användarens dator.  
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Informationen som skickas till servern när en web bug visas: 

� IP-addressen till datorn som hämtade web-buggen 
� URL:en till webbsidan som web-buggen är placerad på 
� URL:en till web-bugg-bilden 
� Tiden som web-buggen visades 
� Typ av webbläsare som hämtade web bug-bilden 
� Tidigare satta cookie-värden 

 

2.2.5 Inbäddad programvara 
Kraftfulla programmeringsspråk och tekniker har utvecklats för internetbaserade app-
likationer, vilket har ökat komplexiteten och möjligheten hos Internet. Till dessa språk och 
tekniker hör Java, JavaScript, XML och ActiveX. De låter en avlägsen server köra app-
likationer på användarens dator. Dessa språk och tekniker kan i kommersiella syften användas 
så att ett företag får tillgång till kundens datormiljö och informationen i den.[25] 
 

2.2.6 Pop-ups 
Pop-up downloads är pop-ups som laddar hem program om en användare klickar på dem. I en 
del fall upplyses användaren att om hon klickar på pop-up:en så laddas ett program hem. I 
andra fall, sk. drive-by downloads informeras användaren inte om detta. Oftast installerar en 
pop-up Java- eller ActiveX-kod på datorn, som sedan körs varje gång webbläsaren startas. 
Koden begär att en annonsörs server öppnar upp mer fönster med reklam.[23] 
 
En del företag som använder pop-up downloads distribuerar program som kan gynna en 
användare, som t.ex. Gator Corps eWallet2, som kommer ihåg lösenord och fyller i online-
formulär automatiskt. Gator distribuerar även program som spårar användare via pop-up 
downloads. Efter att ha fastställt användarens surfvanor, kan Gator visa en pop-up-annons 
som är designad för att tilltala just den användaren, dessa annonser täcker över andra företags 
banners.[23] 
 
Det finns också pop-up downloads som inkluderar program som spårar användare när de 
besöker någon av de hundratals större webbsajterna som samarbetar med varandra.[23] 
 
Det finns flera olika sorters pop-ups, beroende på hur och när fönstret som öppnas upp visas. 
En pop-under visas bakom webbläsarens fönster, en pop-over öppnas framför webbläsarens 
fönster. De kan öppnas antingen direkt när en användare besöker en webbsida eller efter en 
förutbestämd tid. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
2  http://www.gator.com 
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2.3 Tekniker för skydd av Integriteten 

2.3.1 Brandvägg 
Brandväggen, som är det vanligaste skyddet för att skapa säkerhet, är en maskin som befinner 
sig mellan ett lokalt nätverk och Internet för att filtrera bort trafik som kan vara skadlig. Det 
finns olika sorters brandväggar beroende på vilken nivå de filtrerar på.[1] En brandvägg kan 
antingen vara hårdvara eller mjukvara, det finns t.ex. brandväggar som kan hämtas hem gratis 
på Internet.  
 
Brandväggar kan ge användare en falsk känsla av säkerhet, eftersom port 80* som används 
för kommunikation med Internet är öppen även om personen använder en brandvägg, och 
företag kan därför, trots brandväggen, ändå samla information från användarens dator med 
exempelvis cookies.[13] 
 
Med en brandvägg kan användaren ställa in så hon inte låter program inifrån datorn 
kommunicera med Internet om hon inte har gett dem tillstånd att göra det. På så sätt kan t.ex. 
vissa spionprogram inte skicka information hem. Brandväggen skyddar dock inte spion-
programmen från att installeras på användarens dator. 
 
Nackdelen med en brandvägg är att den skyddar inte till hundra procent. Fördelen är att den 
för protokoll på ingående och utgående trafik. 
 

2.3.2 Antispyware 
Antispyware är program som söker igenom datorn efter program och filer som används för att 
spåra och övervaka användaren. Programmet söker igenom datorns minne, register och hård-
diskar efter spionprogram och adware. Användaren kan sedan välja att ta bort dessa program 
och filer med hjälp av programmet. Det finns även antispyware som ser till att spionprogram 
inte installeras alls. 
 

2.3.3 Kryptering och Steganografi 
En av de äldsta metoderna som finns för att skydda information är kryptering. Genom att 
kryptera informationen gör man den oläsbar för att förhindra att den blir läst av någon annan 
än den som den är avsedd för. För att göra informationen läslig igen tillämpas dekryptering. 
Oftast är dock inte kryptering av informationen tillräcklig, utan även det faktum att man har 
krypterat något måste ses till att döljas. Då kan en metod som kallas steganografi användas. 
Steganografi går ut på att gömma information i någon annan information.[25]  Det finns ett 
flertal olika sätt att göra detta på, ett exempel är att gömma den krypterade informationen i en 
bild.  
 
När e-post skickas kan meddelandet när som helst under överföringen bli läst eller modifierat.  
Ett av de mest välkända och använda redskapen för kryptering av e-post är Pretty Good 
Privacy (PGP). Varje användare skapar ett nyckelpar som består av en privat och en publik 
nyckel. För att skydda ett meddelande signerar användaren det med sin privata nyckel, kryp-
terar både meddelandet och signaturen med en slumpmässigt vald sessionsnyckel, för att allra 
sist kryptera sessionsnyckeln med mottagarens publika nyckel. [1]  
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Allt detta görs med några enkla kommandon i e-postprogrammet. PGP finns att hämta hem 
gratis på Internet.3 Nackdelen med kryptering är att det är omständigt, mottagaren måste ha 
nyckel för att kunna läsa. Fördelarna är att kryptering skyddar information, och med PGP har 
användaren själv ansvar för hanteringen av nycklarna, och ingen annan än mottagaren kan 
dekryptera med-delandet. 
 

2.3.4 Remailer 
Anonyma remailers är en mekanism som tar emot krypterade e-postmeddelanden, tar bort 
krypteringen och sedan skickar dem vidare till adressen som den hittar i meddelandet. Det är 
vanligt att man låter meddelandet skickas mellan flera remailers i rad för att det skall vara  
ännu säkrare. [1] 
 
Om e-postmeddelandet är krypterat och skickas genom en rad av remailers vet varje remailer 
bara varifrån meddelandet kommer och vart det ska härnäst, de vet ingenting om innehållet 
eller den slutgiltiga destinationen.[25] 
 
Det finns flera remailer-tjänster tillgängliga på Internet. Användaren skapar sig ett konto på 
en remailerserver och skickar sedan sin e-post via denna server till mottagaren. Hos remailer-
servern byts avsändarens riktiga e-postadress ut mot en anonym adress. När mottagaren  
skickar ett svar sänds e-postmeddelandet till den anonyma adressen på remailerservern, där 
adressen byts ut till den riktiga och skickas vidare. Uppgifter om vilken anonym adress som 
svarar mot vilken äkta finns endast på remailerservern. 
 
Nackdelar med remailer är att det kan vara förvirrande för användaren, och att tillhanda-
hållaren av remailerservicen vet vilka användarna är, och kan tvingas att avslöja deras 
identitet om en användare misstänks göra något brottsligt.[26] Fördelen är att remailers ger hög 
grad av säkerhet. 
 

2.3.5 Filter 
Filter är en speciell typ av hjälpprogram som filtrerar ut speciella tecken ur en ström av data. 
Filter kan också vara elektriska, dvs. de filtrerar ut en signal med en viss frekvens ur en 
förbindelse. 
 
Dessa program kan selektivt blockera e-postmeddelanden, webbsidor, nyhetsgrupper, HTML-
headers, specifika ord på webbsidor eller i e-postmeddelanden, eller annat innehåll. De kan 
även användas för att förhindra att webbsidor skickar cookies. [10] 
 
Program för hantering av cookies Med dessa program kan hanteringen av cookies göras 
enklare, användaren kan t.ex. få en överblick över vilka cookies som finns på datorn, hon kan 
specificera vilka cookies hon vill ta emot och vilka hon avvisa. Användaren kan även med 
hjälp av programmet välja att avlägsna redan mottagna cookies från sin dator. 
 
Det mesta av ovanstående kan dock även göras manuellt. Användaren kan även göra in- 
 
___________________________________________________________________________ 
3  http://www.pgp.com 

http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=1801
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=3066
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=1692


 Blekinge Tekniska Högskola, IPD                                                                           2003-05-26 
 Kandidatarbete i Datavetenskap DVC001 C-nivå, 10p 
 Hanna  Hon Silvskog 
 Malin Söderberg  
 

 

17 

ställningar i webbläsaren om hon vill begränsa cookies, dock kan hon inte genom webb-
läsaren välja exakt vilka cookies hon inte vill ta emot. 
 
Pop-up-stoppare Pop-up-stoppare hindrar att reklamfönster öppnas på skärmen. Med en pop-
up-stoppare kan användaren slippa Pop-up downloads. 
 
Nackdelen med filter är att metoden inte är hundra procent säker då allt kanske inte skannas 
Fördelen är att filter kan ta bort maskar. 
 

2.3.6 P3P 
Många företag på Internet har en policy om personuppgifter, och några av dem är till och med 
certifierade av en tredje part som t.ex. TRUSTe4. Men även de sidor med certifierade policies  
om personuppgifter hanterar personlig information på flera olika sätt. Det är även ofta svårt 
för användaren att hitta denna policy på webbsajten, och om de hittar den är den ofta svår att  
förstå eftersom den är skriven av advokater vars främsta mål med policyn var att skydda 
ägaren av webbsajten, inte informera vanliga användare.[26] 
 
På grund av detta utvecklade World Wide Web Consortium (W3C)5 standarden Platform for 
Privacy Preferences Project (P3P). P3P finns inbyggt i nyare webbläsare och den ger 
användaren möjlighet att själv bestämma vilka personuppgifter som webbsidan får lämna ut  
eller registrera. [26] 
 
Genom att bestämma vilken information användaren vill skall visas om henne, skapas en 
användarprofil. Webbläsaren reagerar automatiskt på denna användarprofil. När användaren 
sedan vill besöka en webbsajt med P3P meddelar webbsajten webbläsaren vilken information 
den kräver av den som skall besöka sidan. Om det krävs mer information än vad användaren 
har definierat i sin profil, avbryter webbläsaren med en fråga till användaren, som får ta 
ställning till webbplatsens begäran.[5] 
 
En nackdel med P3P är att metoden inte skyddar användarens integritet, utan gör den istället 
hanterbar. Andra nackdelar är att det är få webbsajter som i nuläget tillämpar P3P, samt att 
om användaren vill besöka webbsidan i fråga finns det inget alternativ, utan hon måste 
acceptera policyn.  
 

2.3.7 Anonymiserare 
Det finns flera tjänster på Internet som låter användare surfa anonymt, t.ex. Anonymizer6 som  
filtrerar bort de delar av HTTP-protokollet som skulle kunna avslöja användarens identitet.[1] 
Dessa tjänster fungerar alltså som en slags mellanhand mellan användaren och webbsajterna 
hon vill besöka. Det enda IP-nummer som avslöjas för webbsidan användaren besöker är 
anonymitetstjänstens IP-nummer. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
4  http://www.truste.org 
5  http:// www.w3.org 
6  http://www.anonymizer.com 

http://www.pdos.lcs.mit.edu/tarzan
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Huvudproblemet med anonymitetstjänster är att användaren måste lita på företaget som till-
handahåller denna tjänst eftersom det har information om användaren och att det även är 
medvetet om allt som användaren gör på Internet.[8] En annan nackdel är att länken mellan 
användaren och anonymitetstjänsten inte är säker. Fördelarna med anonymiserare är att det är 
enkelt, snabbt och att stor bandbredd ej behövs. 
 

2.3.8 Mix-nätverk 
Mix-nätverk utvecklades av David Chaum redan på 1980-talet, tekniken är framtagen med 
avseende på e-postkommunikation. Meningen var att omöjliggöra analys av nätverkstrafik. 
Den anses vara den mest lovande lösningen på problemet med anonym kommunikation på 
Internet. [9] 
 
Ett mix-nätverk består av en samling routers*, så kallade mixar, som använder en lager-
krypteringsteknik för att koda den väg som kommunikationen tar genom nätverket. Mix-
nätverk skyddar mot avlyssning och nätverksanalys, samtidigt som avsändarna blir anonyma.  
 
Sändaren krypterar sin kommunikation genom att använda publika nycklar till varje mix på 
vägen. Mixarna sparar meddelandena de får, och vid bestämda intervall vidarebefordrar de 
slumpmässigt ett meddelande till dess destination. Systemet använder falska meddelanden i 
kombination med äkta meddelanden, och om det inte finns något meddelande som väntar på 
att få bli sänt, genererar mixen slumpmässigt ett meddelande som sänds iväg. Mixar kan 
också fylla ut meddelanden så att varje meddelande i nätverket har samma storlek. Till skill-
nad från anonymiserare tillhandahåller ett mix-nätverk anonymitet utan att en tredje part  
krävs för att vidarebefordra begäran.[10]  Nackdelen är att mixen själv kan para ihop med-
delandena med avsändaren.  
 
Flera verktyg för anonymitet har utvecklats kring konceptet mix-nätverk, bland annat Onion 
Routing, Freedom, Web Mixes och Anonymity Network. Även Crowds och Anonymizer (se 
2.3.8 och 2.3.9) baseras på mix-nätverk. Nyligen har även två andra variationer på det tradi-
tionella mix-nätverket utvecklats; Tarzan7 och MorphMix. Båda dessa system är peer-to-peer-
baserade* i det avseende att varje användare även är en mix på samma gång.[9] Dessa program 
är dock väldigt experimentella med syftet att vara en referens för utvecklare, och bör därför i 
nuläget inte användas av personer som verkligen vill skydda sin integritet. 
 
Onion Routing som är utvecklat av en grupp forskare vid Naval Research Lab8, är ett system 
för anonyma och privata internetuppkopplingar baserat på mix-nätverk. Det är en lösning med  
flera Chaum-mixar i olika lager, vilket medför att ingen mix känner till hela vägen för med-
delandet. Applikationer byggda på denna princip kan användas för http och även för ftp,  
Telnet, IRC och e-post. Med denna lösning blir ett meddelande verkligen omöjligt att spåra. 
 
En Onion Routing-användare skapar en datastruktur av lager, en så kallad onion (lök på  
svenska) som specificerar krypteringsalgoritmer och nycklar som skall användas när data  
transporteras till den avsedda mottagaren. När datan passerar genom varje onion-router längs 
 
___________________________________________________________________________ 
7  http://www.pdos.lcs.mit.edu/tarzan 

8  http://www.nrl.navy.mil  

http://www.pdos.lcs.mit.edu/tarzan
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vägen, avlägsnas ett lager av kryptering enligt det recept som varje onion innehåller. Begäran 
anländer till mottagaren i ren text, med endast IP-adressen till den senaste onion-routern på 
vägen.[10]  Onion Routing-nätverket är sedan januari 2000 nedlagt. 
 
Freedom är ett anonymitetssystem som introducerades 1999 av ett kanadensiskt företag kallat 
Zero-Knowledge Systems. Freedom stödjer anonymt surfande och e-post, men även andra 
anonymitetstjänster. Freedom är liknande Onion Routing; det är dock implementerat på IP-
nivå istället för applikationsnivå.[10] Med Freedoms klientprogramvara  skickas den 
information användaren vill skicka iväg packad i små paket på olika vägar till mottagaren, 
utan att man ska kunna ta reda på hur paketen hänger ihop eller vart de ska. Freedom kan 
användas både med webbsidor och med e-post.  
 

2.3.9 Crowds 
Målet med Crowds är att göra surfandet anonymt, så att varken information om användaren, 
eller vilka webbsidor hon besöker avslöjas för webbservrar eller andra parter, inte ens IP-
nummer eller domännamn* avslöjas.[27]  Crowds är ett system utvecklat av AT&T Labs9, där 
användare grupperas tillsammans i en grupp (crowd) som kan bestå av flera hundra personer 
som använder Crowds programvara, och vidarebefordrar webbsidor till varandra. På så sätt, 
om en av dem besöker en subversiv eller brottslig webbsida vet man inte vem i gruppen som 
besökte sidan.[1] Inte heller användarna i gruppen kan veta vem som vidarebefordrade vilken 
webbsida.[25] 

 
Varje användare representeras av en process på sin dator, en s.k. jondo. Denna jondo utbyter 
data med de andra medlemmarna i gruppen. När en användare vill besöka en webbsida kan  
jondon antingen välja att hämta informationen direkt från webbservern som användaren vill  
hämta information från, eller skicka begäran till en annan jondo. All kommunikation mellan 
dessa jondos är krypterad. Crowds finns i nuläget bara tillgängligt i USA och Kanada. 
 
Nackdelen med Crowds är att det kan fungera dåligt om en brandvägg används, eftersom all 
ingående trafik inte tillåts till användarens dator. Detta kan dock konfigureras.[27] Andra nack-
delar är att bandbredden plus den tid det tar att hämta webbsidan användaren vill besöka ökas  
om hon använder Crowds, samt att metoden inte finns tillgänglig i Sverige. Fördelen är att det 
finns ingen som kan reda på vem användaren är, som en systemadministratör skulle kunna 
göra som med t.ex. Anonymizer. [27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
9 http://www.att.com/attlabs 
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3 Metod 
För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Kvantitativa metoder bygger på att få så många svar som möjligt och resultatet 
redovisas ofta i siffror, medan kvalitativa metoder används för att få en djupare kunskap där 
resultatet beskrivs mer som i verbala termer.[4] 
 
Kvantitativ metod kommer att bli vårt sätt att testa olika program för att se hur dessa skyddar 
den personliga integriteten. Den här metoden valdes eftersom vi ville undersöka hur mycket 
spionprogram och dolda filer som följer med när en privatperson surfar på Internet.  
 
För att ytterligare förstärka arbetet valdes en kvalitativ metod. Här har vi valt att genomföra 
en intervju med någon inom ämnet som är sakkunnig. Med en kvalitativ metod kan vi få fram 
en djupare kunskap än den som en kvantitativ metod ger. Övriga metoder som utgörs av 
observationer av personer och stora enkätundersökningar valdes bort.  
 

3.1 Litteratur 
En bok som genomgående hanterar internetsäkerhet är Danesh, ”Safe and Secure”[2] , som har 
varit en bra rådgivare i vårt arbete. Den beskriver mycket ingående och på ett enkelt sätt hur 
en privatperson skall hantera internetsäkerhet. Där betonas vikten av att kontrollera vad som 
får trafikeras in och ut från ens egen dator. I övrigt är det svårt att hitta litteratur som genom-
gående behandlar spionprogram och som kan ge uppdaterad information. Det som står i 
litteraturform finns ofta bara nämnt i ett litet stycke. 
 

3.2 Internet och Tidskrifter 
Den information som är uppdaterad och lättillgänglig finns på Internet. Under förstudie och 
tester kommer vi att använda oss av Internet som ett verktyg för att hitta information och stöd 
för arbetet. Faktaundersökning hos myndigheter och organisationer kommer även att ske via 
Internet. De tidskrifter som vi kommer att använda oss av är främst vetenskapliga, samt 
branschtidningar som är fokuserade på datavetenskap.  
 

3.3 Tester 
För att ta reda på svaren på de frågeställningar och problem som vi har framställt kommer 
flera tester att utföras. De program som kommer att användas är antispyware-programmen 
Ad-aware och PestPatrol, samt brandväggarna Sygate och ZoneAlarm. Vi har valt dessa 
program för att de är kända och det finns testversioner på Internet att ladda hem för test. 
 
Då det inte finns utrymme för att utföra tester på skolan kommer vi att använda privata 
datorer i hemmiljö som är uppkopplade till nätverken Ronneby Student Nätverk (RSN) och 
Cenara, med operativsystemen Windows 2000 och Windows 98. Två datorer skall användas, 
en Pentium III och en Celeron. 
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3.4 Intervju  
För ytterligare undersökning i detta arbete valdes en sakkunnig person för en kvalitativ 
intervju. Personen hittade vi just via en artikel i en tidskrift [24]. Han kommer att bli tillfrågad 
att svara på våra frågor och intervjun kommer att genomföras via e-post eftersom personen 
befinner sig utomlands.  
 
Vi valde att göra en intervju med öppna frågor, där intervjupersonen inte bara kan svara ja 
eller nej, detta för att lämna  maximalt utrymme för svar. [4] 
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4 Genomförande 

4.1 Litteratur 
Förstudier i ämnet är inhämtade genom litteraturstudier. De grundkunskaper som krävs för att 
utföra ett kandidatarbete har studerats i Patels bok  [4]. Den har gett goda råd och anvisning för 
hur ett vetenskapligt arbete går till. 
 

4.2 Internet och Tidskrifter 
Vi har huvudsakligen uppsökt information som är kvalitativ och aktuell på Internet och i fack-
tidningar. Fakta för problemframställning, frågor och bakgrundsteorier är hämtad från 
branschtidningar. Här gjordes noggranna urval med hänsyn till aktualitet och tillförlitliga 
webbsidor som är uppdaterade. 
 

4.3 Test  

4.3.1 Test 1 - Antispyware 
Nedanstående tre tester skall besvara vår första frågeställning, i vilken omfattning spion-
program och spioncookies hamnar i en privatpersons dator. Vidare undersöks hur 
programmen Ad-aware och PestPatrol skyddar mot spioncookies och spionprogram. Vi har 
valt att benämna de cookies som samlas in som spioncookies då programmen definierar dem 
som sådana. På den dator som testar Ad-aware används brandväggen ZoneAlarm. Den andra, 
som testar PestPatrol, använder brandväggen Sygate. Under alla tester är brandväggen på. 
 
Utav de här testerna förväntar vi oss resultat av att det verkligen hamnar spionprogram i en 
dator när en privatperson surfar, samt i vilken ungefärlig omfattning detta sker. Samtliga 
tester kommer att utföras på våra egna datorer. Vi hade kunnat utse andra personer att utföra 
testerna, men eftersom vi själva är privatpersoner anser vi att vi är lämpliga som testpersoner. 
 
Ad-aware Det program som har använts i testerna är Ad-aware Standard Edition version 

6, som kan hämtas gratis på LavaSofts webbsajt.[14] 
  

Ad-aware söker igenom datorns hårddiskar, minne och register i jakt på kända 
spionprogramskomponenter och övervakningscookies. Användaren kan efter 
att dessa komponenter har hittats välja att ta bort dem med hjälp av 
programmet. Programmet bör uppdateras ofta och användaren kan gratis ladda 
ner uppdaterade referensfiler.[14] 

 
PestPatrol  Det program som har använts i testerna är version är 03-10-2003, 4.2.0.3. 

Programmet skyddar datorn från dolda hot, det letar efter ”pests” dvs. mjuk-
varor som följer med andra program. PestPatrol letar efter trojaner, worms 
(maskar), hackers redskap*, password crackers, network sniffers*, spyware 
(spionprogram) och remote access*. Genom att dagligen skanna datorn letar 
programmet upp nämnda mjukvaror med undantag av virus. PestPatrol kan 
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sedan sätta dem i karantän eller ta bort dem. Programmet har en testversion 
som kan hämtas på PestPatrols webbsajt.[17] 

 
Test 1.1 
 
Veckovis test v 13 –15 
Genom detta test skall det under tre veckor undersökas hur många dolda filer som samlas in 
med hjälp av Ad-aware och PestPatrol. Avsikten med detta test är att se hur mycket spion-
program, adware och farliga cookies som samlas in under en vecka hos en normalanvändare. 
Vilka webbsidor som besöks beror på varje användare, därför skall inte specifika webbsidor 
besökas, utan Internet kommer att användas av testpersonerna som de brukar i vardagen. Vi är 
dock medvetna om resultatet kan påverkas av vilka webbsidor som besöks. 
 
Test 1.2 
 
Endagstest 
I detta test kommer Internet att användas under 2-3 timmar per dag. Efter dessa timmar 
undersöks vilka dolda filer som har samlats in med hjälp av Ad-aware och PestPatrol. 
Avsikten med detta test är att se hur mycket spionprogram, adware och farliga cookies som 
samlas in under en dags surfande hos en normalanvändare. Vilka webbsidor som besöks beror 
på varje användare, därför skall inte specifika webbsidor besökas, utan Internet kommer att 
användas av testpersonerna som de brukar i vardagen. Detta test sker vecka 15. 
 
Test 1.3 
 
Test görs på utvalda webbsidor där 15-20 populära webbsajter kommer att besökas (se bilaga 
2). Tre gratisprogram skall laddas ner från någon webbsida. Därefter undersöks hur många 
dolda filer som har kommit med. En del av urvalet av webbsidor gjordes genom trafik-
redovisning genomförd av Gallup10.  
 
Den webbläsare som kommer att användas vid testerna är Microsoft Internet Explorer version 
6. Inställningarna för sekretess är på nivån mellan, vilket är grundinställningen för 
programmet. 
 

4.3.2 Test 2 - Brandvägg 
Detta testet går ut på att visa hur säker en brandvägg är och vad den kan skydda mot. Två 
brandväggar, Sygate och ZoneAlarm, ska testas.  
 
Sygate Sygate Personal Firewall Pro, version 5.0 build 1175, som är hämtad från 

Sygates webbsajt kommer att användas. [18] Inställning för Sygate kan vara 
block, normal eller allow all. Under hela testperioden var den ställd på normal. 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________
10  http://www.mediacom.it-norr.se/23/kia/final_web/con_web_Month_mt.asp?, 11 april 2003 

http://www.pdos.lcs.mit.edu/tarzan
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ZoneAlarm ZoneAlarm version 3.1.395, som kan hämtas hem gratis på ZoneLabs webbsajt 
kommer att användas.[19] Inställningarna på brandväggen under testen är de 
förinställda inställningar programmet levereras med. 

 
Testet delas upp i tre delar för varje brandvägg och utförs både med och utan brandvägg för 
att sedan jämföras: 
 

� LeakTest  - Undersöker om datorns personliga brandvägg kan bli lurad av trojan-
program eller datorvirus.  

� Probeports - Försöker etablera standard-TCP-internetuppkopplingar med en handfull 
välkända, och ofta sårbara Internet-service-portar på datorn. Visar vilka av datorns 
portar som är “öppna” eller synliga. 

� Shield Test - Försöker få information från datorn. Försöker kontakta den gömda 
Internet-servern på datorn för att se om datorn i hemlighet kan användas som Internet-
server av någon annan. 

 

4.4 Intervju 
För att ytterligare verifiera hypotesen genomfördes en intervju med Alberto Escudero-
Pascual, doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Intervjupersonen valdes på grund av sina 
kunskaper inom säkerhet och integritet på Internet. Han har sedan tre år tillbaka forskat inom 
dessa områden vid KTH, men har även varit konsult inom säkerhet och personlig integritet 
runt om i världen sedan 1996. En intervju med en annan person kunnig inom detta område 
skulle även genomföras, men den personen tackade efter en viss tid plötsligt nej till att vara 
med. Eftersom det hade gått ganska lång tid ansåg vi att vi inte hann hitta en intervjuperson 
till. Intervjun bestod av åtta frågor ställda på engelska.  
 
Vi tog först kontakt med Alberto Escudero-Pascual den 1 april 2003, då vi informerade 
honom om vilka vi var, vad vårt arbete gick ut på, samt frågade om han kunde ställa upp och 
svara på våra frågor. Han svarade några dagar senare och meddelade att han var villig att 
ställa upp. Vi skickade således våra frågor till honom den 8 april. Ett par dagar senare svarade 
han att han ville ha frågorna ställda på engelska istället. Vi översatte frågorna och skickade 
dem till honom den 10 april. Vi satte en deadline till den 15 april, och fick e-post-
meddelandet med svaren den 20 april. 
 

4.5 Bearbetning av insamlad data 

4.5.1 Bearbetning av tester 
Efter genomförda tester sammanställdes resultaten i tabellform för att kunna jämföras och bli 
mer överskådliga. 
 

4.5.2 Bearbetning av intervju 
Svaren på de ställda intervjufrågorna översattes först till svenska för att sedan sammanfattas 
till löpande text.  
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5 Resultat 

5.1 Resultat test 1.1 
I det här testet ville vi ta reda på hur mycket spioncookies och spionprogram som hamnar i en 
dator då vi surfat veckovis under 3 veckor med ungefärlig 4-6 timmar per dygn med brand-
vägg på.   
 
Tabell 1: resultat test 1.1 
 

TEST 1.1 PestPatrol PestPatrol Ad-aware Ad-aware 

 Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram 

Vecka 13 204 0 23 4 

Vecka 14 174 0 11 1 

Vecka 15 117 8 26 0 

 
 
Resultat av PestPatrol veckotest:  
Av spioncookies har vi fått 495 stycken på tre veckor, i genomsnitt 165 per vecka och 23.6 
per dag. Antal spionprogram blev 8 stycken på tre veckor, genomsnitt 2.6 per vecka och 0.37 
per dag. 
 
Resultat av Ad-aware veckotest:  
Av spioncookies har vi fått 60 stycken på tre veckor, i genomsnitt 20 per vecka och 2.9 per 
dag. Antal spionprogram blev 5 stycken på tre veckor, i genomsnitt 1.7 per vecka och 0.2 per 
dag. 
 

5.2 Resultat test 1.2 
Med endagstestet ville vi på ett mer noggrant sätt studera hur mycket spioncookies och spion-
program som hamnar i datorn under en dags surfande under 2-3 timmar, vilket vi tror att en 
privatperson normalt gör i genomsnitt.  
 
PestPatrol utförd 2003-04-21 
Ad-aware utförd 2003-04-09 
 
Tabell 2: resultat test 1.2 
 

TEST 1.2 PestPatrol PestPatrol Ad-aware Ad-aware 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram Endagstest 

37 0 9 4 
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5.3 Resultat test 1.3 
Med sajttestet ville vi studera välbesökta webbsidor och relatera antal cookies och spion-
program till dessa.  
 
PestPatrol utförd 2003-04-20 kl:12:30-14:00 
Ad-aware utförd 2003-04-20 kl:20:30-21:15 
 
Tabell 3: resultat test 1.3 
 

TEST 1.3 PestPatrol PestPatrol Ad-aware Ad-aware 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram Sajttest 

23 0 6 14 

 
 
Vi blev inte nöjda med tidigare test och beslöt därför att göra om samma test igen. 
 
PestPatrol utförd 2003-04-28 kl:16:58-17:45 
Ad-aware utförd 2003-04-28 kl: 18:05-18:35  
 
Tabell 4: resultat test 1.3 
 

TEST 1.3 PestPatrol PestPatrol Ad-aware Ad-aware 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram 

Antal 
spioncookies 

Antal 
Spionprogram Sajttest 

8 0 6 0 

 
 

5.4 Resultat test 2 
Resultat från test av brandvägg: 
Sygate utförd 2003-04-20 kl:11:30-12:30 
ZoneAlarm utförd 2003-04-20 kl:22:30-23:15 
 
LeakTest hämtas på http://grc.com 
ProbPorts och ShieldTest görs på http://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 
 
Tabell 5: resultat test 2 
 

TEST 2 Sygate-på Sygate-av ZoneAlarm-på ZoneAlarm-av 

LeakTest Kommer inte  
åt http port 80 

Uppkopplad 
till http port 80 

Kommer inte  
åt http port 80 

Uppkopplad 
till http port 80 
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ProbePorts Samtliga portar 
stealth Hittade 10 portar Samtliga portar 

stealth 

Hittade 3 portar 
som var stängda 
(SMTP, HTTPS*, 

UpnP*) 

ShieldTest 

1) 
Hittar inte port 139 

 
Kan inte få kontakt 

med NetBIOS  

1) 
Hittar inte port 139 

 
Kan inte få kontakt 

med NetBIOS  

 
Hittar inte port 139 

 
Kan inte få kontakt 

med NetBIOS 
 

Hittar inte port 139 
 

Kan inte få kontakt 
med NetBIOS 

 
Resultat Sygate ShieldTest, ProbePorts: 

1) Den här datorn skulle kunna användas som Internetserver av andra utan din vetskap. 
 

Om en port är i stealth mode betyder det att den är dold. En stängd port syns däremot, men 
den går inte att kontakta. 
 
Om port 139 inte hittas betyder det att datorn har valt att inte svara på anrop, detta betyder att 
den är väl skyddad mot NetBIOS-attacker* och intrång. 
 
Om det inte går att få kontakt med NetBIOS lämnar datorn inte ut något av sitt interna 
NetBIOS-nätverksprotokoll, och datorn är därför mycket säker. 
 

5.2 Resultat Intervju 
En intervju med Alberto Escudero-Pascual genomfördes via e-post den 20 april. Fullständiga 
frågor återfinnes som bilaga 1. En intervju som utförs genom e-post kan anses ha lägre 
kvalitet än en personlig intervju har, då följdfrågor inte kan ställas och kommunikation kan 
dröja. Vi har fått svaren enligt följande och analyserar utifrån det.  
 
Escudero-Pascual anser att det farligaste spionprogrammet är Internet-adresseringen i sig 
självt. Det faktum att en dators IP-adress kan länkas till dess aktiviteter innebär ett enkelt sätt 
att spåra användarens aktiviteter. Han tycker det är intressant om man tänker på “spårningen” 
på de olika nivåerna i OSI-modellen*; på länknivån är det möjligt att identifiera en dator 
baserat på MAC-adressen*, på IP-nivån genom det fasta IP-numret, och på applikationsnivån 
baserat på applikationsberoende mekanismer såsom cookies eller aktiva mjukvaror som 
spionprogram. Huvudidén är att alltid länka icke-persistenta identifierare med persistenta, 
inklusive personlig identifierbar information. Det största hotet mot den personliga integriteten 
är enligt honom avsaknaden av transparens i de mest kända operativsystemen, användare kan 
inte se vad som händer. 
 
Den bästa metoden en privatperson kan ta till för att skydda sin integritet är enligt Escudero-
Pascual att använda sig av så många digitala identiteter som möjligt, man skall även undvika 
fasta identifierare och identifieringssystem såsom exempelvis Microsoft Passport. 
 
Han anser även att det finns mycket teknologi för att skydda sin integritet, men det viktigaste 
är att skydd för personlig integritet borde vara inbyggt i programmen från början, att det skall 
vara ett krav i designen av program, ofta är det bara ett extra tillägg.  
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På vår fråga om hur farliga han anser cookies vara svarar han att de har både fördelar och 
nackdelar, men det finns olika sorters cookies. Sessionsbaserade cookies anser han inte vara 
något större hot, vilket däremot tredjepartscookies är. 
 
Escudero-Pascual tycker det är svårt att veta om fenomenet med tekniker som utvecklas för 
att samla information om användarna kommer att öka eller bli mer avancerade i framtiden. 
Han anser att det största hotet mot den personliga integriteten är de lagliga kraven i EU om att 
man skall kunna bevara internettrafikdata för juridiska syften. Han anser att den lagliga över-
vakningen är mycket mer problematisk, det finns teknologier för att undvika olagligt upp-
snappande men det största hotet är att acceptera generell laglig uppsnappning. 
 
Escudero-Pascual menar även att den mest sårbara information andra kan få tag på är olika 
från person till person, han själv tycker att den mest sårbara informationen om honom är var 
han befinner sig och vid vilken tid. 
 
Han säger även att personlig integritet borde ses som en rättighet, och inte som en produkt. 
Om vi bara förstår att rättigheter är något som behövs framtvingas kommer vi att få ett full-
ständigt skydd av den personliga integriteten.  
 
På vår fråga om i vilken riktning forskningen går så svarar han att marknaden inte kommer att 
tillhandahålla så mycket skydd av den personliga integriteten som vi önskar. 
 
På den sista frågan som ställdes, om vilka metoder en privatperson kan ta till för att surfa 
anonymt, hänvisar Escudero-Pascual till sin doktorsavhandling[7] och sin licentiat-
avhandling[6]. I dessa arbeten nämns bland annat Mix-nätverk, P3P och Freedom-systemet. 
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6 Analys 

6.1 Test 1 
Testen bevisar att mycket spionprogram, dolda filer och cookies som samlar information 
följer med när en privatperson använder Internet. Resultaten visar att antalet spionprogram 
och spioncookies är stort trots att man använder brandvägg, vilket bevisar att en brandvägg 
inte skyddar mot att dessa komponenter när de tas emot. De spioncookies som hittades med 
dessa antispyware-program är sådana som samlar information om användaren. 
 
Test 1.1 visar att med PestPatrol hittades i genomsnitt 23.6 spioncookies och 0.37 spion-
program per dag. Med Ad-aware hittades i genomsnitt 2.9 spioncookies och 0.2 spionprogram 
per dag. Det blev stora skillnader i antalet upptäckter av cookies i de båda programmen. 
PestPatrol hittade fler spioncookies som är återkommande. När en webbsida besöks upp-
repade gånger räknas det som en ny cookie vid varje besök av PestPatrol.  
 
Under test 1.2 hittades 37 spioncookies med PestPatrol och med Ad-aware hittades 9 spion-
cookies samt 4 spionprogram. Att resultaten blev olika beror på att olika webbsidor besöktes 
av testpersonerna. Varför det inte framkommer vilka webbsidor som besöktes beror på att det 
inte är intressant i det här fallet. Testet skall visa i vilken omfattning spionprogram och spion-
cookies förekommer under en dags surfande, som pågår i ungefär 2-3 timmar på Internet, 
vilket kan vara rimligt för en privatperson att tillbringa sin tid på Internet under en dag. 
 
I test 1.3 besöktes specifika webbsidor och gratisprogram laddades ner. Även där samlades 
det ihop en del spioncookies. Den stora skillnaden mellan antalet spionprogram för de olika 
programmen beror på att olika gratisprogram hämtades hem av de olika användarna. Vi tyckte 
att denna skillnad på antalet spionprogram blev väldigt stor vid första testet, så vi gjorde om 
samma test igen och fick ett jämnare resultat. Eftersom endast den ena testpersonen hittade 
spionprogram kommer dessa inte från de webbsidor som besöktes, utan från programmen som 
hämtades. 
 

6.2 Test 2 
Test 2 visade vad en brandvägg skyddar mot. Testen visar att med en brandvägg är datorns 
portar osynliga för andra datorer. Med en brandvägg på bevisas att en annan dator inte 
kommer åt port 80, som används för internettrafik, på användarens dator. Vid båda testerna 
har brandväggen kunnat skydda mot NetBIOS-attacker och intrång. 
 
Trots att brandväggen var på under test 1 följde både spionprogram och spioncookies med. En 
brandvägg är konfigurerad att tillåta den trafik som vi vill låta passera fritt till och från vår 
dator. Därmed följer också de program såsom dolda filer med i trafiken när vi surfar på 
tillåtna webbsidor som vi själva har valt. Detta visar att en brandvägg inte skyddar mot att 
dolda filer såsom spionprogram och spioncookies följer med när Internet används. Det visar 
dock inte generellt vad en brandvägg kan skydda mot, vi hänvisar i detta arbete endast till de 
programmen som vi har valt att testa. 
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6.3 Intervju 
Vår intervjuperson anser att de allra farligaste hoten mot den personliga integriteten är 
Internet-adresseringen i sig självt, avsaknaden av transparens i de vanligaste operativ-
systemen vilket medför att en användare inte ser vad som sker, samt att lagarna inom EU 
tillåter att personlig information får loggas och sparas.  
 
Intervjupersonen anser att det faktiskt finns mycket teknologi som kan skydda en privat-
persons integritet, men det borde vara en inbyggd funktion och en grundinställning i alla 
program. Skydd av personlig integritet borde vara en rättighet, och inte en produkt. Det bästa 
man som privatperson kan göra för att skydda sin integritet är enligt vår intervjuperson att 
använda flera digitala identiteter, undvika fasta identifierare samt system som identifierar en 
enskild användare. 
 
Han tycker även att vanliga sessions-baserade cookies inte utgjorde något hot, vilket däremot 
tredjepartscookies gör. 
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7 Diskussion 
I vårt arbete har vi främst jämfört Ad-aware och PestPatrol. Resultatet blev överraskande då 
det blev stora skillnader på antal spioncookies. Det är vanligt att cookies hamnar i en dator 
och de är ofta ofarliga men det har visat sig i undersökningen att de förekommer i stor 
omfattning på det sättet som PestPatrol räknar det. PestPatrol behandlar dessa spioncookies 
som ett hot mot den personliga integriteten och slänger dem varje gång som de har hittats. 
 

 
Figur 2: Diagram för test 1.1, PP (PestPatrol), Ad (Ad-aware) 
 
 
De spionprogram som hittats under tre veckors period ligger på ungefär samma nivå. Exempel 
på vilka spionprogram som har hittats finns under bilaga 3. Riskbedömningen för dessa är i de 
flesta fall från låg till medium. Det som kom fram i PestPatrol är att mjukvaran som hamnar i 
ens dator ofta har en lång lagringstid. Spionprogrammet med längst lagringstid mottogs 2003-
04-14 och är avsett att ligga kvar i datorn t.o.m. datumet 2009-06-22. Det ligger alltså kvar så 
länge en användare inte hittar den i sin dator, utför en formatering av en diskenhet eller rensar 
bort det med hjälp av ett antispyware-program.  
 
Vad vi kan notera är också att dessa spionprogram skulle kunna uppfattas som ett hot som är 
störande och kränkande mot privatpersonen. Det är dock svårt för den enskilde att urskilja och 
bevisa vad och hur mycket information som har samlats in, samt hur den har hanterats. På 
lagligt sätt är det svårt att komma åt de företag som skickar med dolda filer som spionerar fritt 
i privatpersoners datorer. Detta kan återkopplas till vad vår intervjuperson har nämnt tidigare, 
att de allra farligaste hoten mot den personliga integriteten är Internet-adresseringen i sig 
självt, samt att lagarna inom EU tillåter att personlig information får loggas och sparas.  
 
Som det påpekades vid inledningen har de företag som samlar information om användaren 
som syfte att utveckla elektronisk annonsering och medial verksamhet. Den som inte vill delta 
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i sådan mediaundersökning måste själv installera ett program som letar upp spionprogrammen 
och ta bort dem själv.  
 
I arbetet har vi kollat upp och besökt webbsajterna till de spionprogram som har påträffats i 
våra tester. Detta har, tillsammans med litteraturstudierna, besvarat frågan vad det är som 
samlas in och syftet med vad det skall användas till. Gemensamt för dessa företag är att de har 
en mycket professionell webbsida och säljer kvalificerade tjänster. De erbjuder annonsering 
via e-post eller on-line, analys av databas, marknadsanalys och större arrangemang av annons-
kampanjer.  
 
Dessa företags syfte är att hitta målgrupper för sina kunder. De undersöker den privata 
surfarens beteende, analyserar viktiga mönster och trender, optimerar ett kundunderlag som 
sedan blir en målgrupp för en tredje part. Vad som kan samlas in är namn, e-post adress, 
surfvanor och i värsta fall känsligare information som lagras i databas. Detta sker i mycket 
stor omfattning. Ett exempel på detta är företaget som finns på webbsajten www.hitbox.com. 
De spårar varje månad 30 000 000 000 transaktioner via Internet. [12] 

 
Med hänvisning till metoderna som genomfördes har vi fått fram de resultat som kan besvara 
frågan hur en privatperson kan skydda sig. PestPatrol och Ad-aware letar upp spioncookies 
och spionprogram. Det finns fler liknande program på Internet. De program som vi har testat i 
den här undersökningen visar att de faktiskt letar upp dolda filer och kan ta bort dem. Om en 
privatperson kör dessa program regelbundet och uppdaterar dem så är detta ett sätt att skydda 
sig.  
 
På vår frågeställning vilka metoder som används för att övervaka och samla in informationen 
har vi fått svar genom litteraturstudierna. 
 
Av resultaten på testerna framgår det att välarbetade och osynliga program följer med när en 
privatperson surfar på Internet. Därmed är hypotesen att internetanvändare blir utsatta för 
både spionprogram och spioncookies som med eller utan deras vetskap samlar information via 
surfandet verifierad. Hur mycket spionprogram som förekommer beror givetvis på vilka sidor 
man besöker. En privatperson som ofta laddar ner gratisprogram eller besöker pornografiska 
sidor skulle kunna få ett annat resultat än det som framkommit här.  
 
Hela den här undersökningen har gett oss underlag på vad vi trodde skulle kunna påvisas. 
Syftet var att bevisa hur information om privatpersoner hämtas och vad spionföretagen vill 
med den. Det som tydligt framkommit är att både spioncookies och spionprogram före-
kommer frekvent på Internet. Att slippa den här osynliga bevakningen och undersökningen 
torde vara tämligen omöjligt. 
  

http://www.hitbox.com/
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8 Slutsats 
Resultaten av den här undersökningen skall informera privatpersoner som använder Internet 
om spionprogram och spioncookies. Då marknaden inte kommer att förse privatpersonen med 
större skydd så ligger det ett större ansvarstagande på denne att själv kunna hantera detta. 
Förutsättningen för detta är information och kunskap. Enligt brottsförebyggande rådet är det 
troligt att nätverkssamhället kommer att öka antalet brott som kan uppfattas som känsliga.  
 
Slutsatserna man kan dra av svaren på den här undersökningen är att användandet av Internet 
idag inte skyddar en privatpersons integritet. Sättet som information utbyts genom Internet 
avslöjar en hel del om användaren. För att Internet skall bli säkrare krävs kunskap. Idag ställs 
det högre krav på en privatperson att kunna hantera den egna säkerheten kring surfandet på 
Internet. Där ingår bland annat kunskapen att veta hur cookies eller spionprogram kan hamna 
i ens egen dator och vilka dolda filer som kan följa med.[2] 
 
Det finns tekniker som kan ge skydd för den personliga integriteten. Ansvaret vilar på varje 
privat surfare som måste ta reda på kunskapen själv. Är de någorlunda insatta i vilka program 
som skall installeras och köra dem så kan hoten avvärjas till stor del. I övrigt bör programmen 
även uppdateras med jämna mellanrum.  
 
Den accelererande teknikutvecklingen medför snabba omväxlingar. Inom en snar framtid kan 
även det här ämnet bli gammalt. Frågan är om det går att skydda den personliga integriteten. 
Då är svaret ja i den här undersökningen, med förutsättning att personen installerar ett 
antispyware-program och konfigurerar det på rätt sätt. 
 

8.1 Forskning och rekommendation 
Enligt vår intervjuperson finns det metoder som kan skydda integriteten, men det borde inte 
behövas finnas sådana – skydd av personlig Integritet ska vara en självklarhet. I framtida 
produktutveckling borde det finnas inbyggda funktioner och en grundinställning i alla 
program. Det som skulle kunna skydda en användare är flera digitala identiteter, vilket saknas 
i flera system för fast uppkoppling.  
 
Teknisk produktutveckling borde fokusera mer på säkerhet för den privata användaren. Det 
som är troligt är att fler privata hushåll kommer att använda Internet oftare i framtiden. I ett 
tekniskt samhälle förväntas hushållen att utföra transaktioner på Internet. Våra dagliga 
ärenden skall kunna utföras på Internet, såsom bankärenden, handel, service och tjänster, på 
ett säkert sätt. 
 
Det pågår dagligen globala kommunikationer och transaktioner, vilket innebär att de lagar 
som styr inte självklart är svenska. Hur detta kommer att utvecklas är en intressant fråga och 
det borde kanske debatteras mer om säkerheten och hur personlig integritet hanteras på 
Internet. Om ett nätverkssamhälle skall kunna utvecklas måste det finns en trygghet för de 
som använder Internet. Slutsatsen är att det måste tas mer hänsyn till den privata integriteten 
av både produktutvecklare inom tekniken, samt lagarna i och utanför Sverige.  
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Ordlista  [16] 
 
Anonymitet Tillstånd i vilket identitet är okänd. Om anonymitet föreligger kan användare nyttja en 

informationstillgång utan att avslöja sin identitet. 
 
Användare Den person som har satt igång en uppsättning åtgärder på ett datorsystem. Personen 

identifieras med användarnamn (username) och lösenord (password). 
 
Brandvägg Brandvägg, på engelska firewall, är en lösning för att skydda datorer och nätverk från 

intrång utifrån, i första hand från Internet. I en brandvägg kan man ange vilka portar 
som ska vara öppna för trafik, vilka protokoll som får användas och i vilken riktning 
detta tillåts (in eller ut). En brandvägg kan antingen vara en hårdvaruenhet, en dator 
eller en router, eller ett program som uppmärksammar om någon obehörig försöker 
komma in i datorn. Uttrycket brandmur används också. 

 
Cookies                         En liten textfil i din dator som vissa sajters server skapat. Används bl.a. för online-

shopping där textfilen visar din order och annan information. Cookies kan även 
användas i mer skumma syften för att spåra användare. I de flesta webbläsare finns 
möjlighet att stänga av cookies, eller att bara acceptera dem när man godkänner det. 

 
Datasäkerhet Säkerhet när det gäller skydd av data och system mot obehörig åtkomst eller oavsiktlig 

förändring eller störning vid databehandling. Begreppet är mycket omfattande och 
handlar om allt från korrekt inmatning av data till säkerhetskopiering och lagring. På 
senare tid har intresset mest riktats mot obehörig åtkomst, i form av hackerangrepp, men 
datasäkerhet handlar om mer än detta. 

 
Dolda filer Filer som inte visas i den normala listningen av filer i en katalog eller på en skiva. De är 

dolda för att skyddas mot radering eller ändringar. I MS-DOS finns två dolda filer, 
IO.SYS och MSDOS.SYS (IBMDOS.COM och IBMBIO.COM i PC-DOS) som filer 
innehåller viktiga delar av operativsystemet. I Macintosh kallas dessa filer för osynliga. 

 
Domännamn Adress i Internet som bl.a. anger till vilken dator som adressaten är ansluten. Domänen 

är det som står efter tecknet @ i en e-postadress.. Sist i domännamnet står alltid 
toppdomänen som kan vara landets beteckning (.se för Sverige), utom i nord-
amerikanska adresser.  

 
FTP  Protokoll för att överföra filer mellan olika internetanslutna datorer. 
 
Gratisprogram        (eng. freeware) Public domain program, program som distribueras utan kostnad. De får 

dock oftast inte användas i kommersiella syften. Detta skiljer sig från shareware där 
användaren förväntas skicka en (mindre) summa till upphovsmannen. 

 
Hackers Ursprungligen benämning på en datorfantast, helt uppslukad av att arbeta vid datorn. Att 

hacka är att hålla på och ändra i och fixa till program så att de fungerar bättre. Uttrycket 
har dock fått en viss nedsättande betydelse och syftar numera huvudsakligen på dem 
som ägnar sig åt att sabotera och störa andra datorer. Det kan t.ex. vara att hitta på och 
sprida virus. Ett lämpligare namn på dessa sabotörer är dock cracker. 

 
Hacker tools En hackers redskap kan vara mjukvaruprogram som de själva har kodat. 
 
HTML HyperText Markup Language, det språk som webbsidor skrivs med. 
 
HTTP-protokoll Hypertext Transfer Protocol, protokoll för överföring av webbsidor. 
 
HTTPS Secure HTTP, ett tillägg till HTTP för behörighetskontroll och kryptering av data 

mellan en webbserver och en webbläsare.  

http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=1305
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http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=1299
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=2644
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=244
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=42
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=322
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=3033
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=3398
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=454
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http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=2342
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http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=2205
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=2644
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=248
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=2644
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=286
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Intrång På engelska intrusion, i datasammanhang när någon obehörig skaffar sig tillträde till en 

dator ett eller nätverk. Intrång behöver inte ske i avsikt att skada eller stjäla, det kan 
vara ett sätt för en hacker att bevisa sin skicklighet. Intrång kan göras med hjälp av 
virus, genom portavsökning, genom obehörig användning av användarnamn eller 
lösenord. Intrång är alltid fel och olagligt, oavsett avsikten. 

 
IPv6 IP version 6, det nya protokoll som är under utveckling för att möta den explosiva 

utvecklingen av Internet-användare. Kallas även IPng (next generation). Nuvarande 
protokoll heter IPv4 (IP version 4). IPv6 kommer att ha adressfält som är 16 byte, 128 
bitar långt till skillnad mot IPv4 som bara är 32 bitar. Därigenom kommer utrymme för 
ytterligare adresser att skapas. 

 
IP-nummer Varje dator som deltar i någon transaktion på Internet identifieras med ett unikt 

nummer. 
 
MAC-adress Förkortning för Media Access Control Adress, en hårdvaruadress som unikt identifierar 

varje nod i ett nätverk. Denna adress programmeras in i nätverkskortet av tillverkaren 
och kan inte ändras av användare eller program. Det innebär att det inte finns (inte ska 
finnas) två nätverkskort med samma MAC-adress.  

 
Mask På engelska Worm, en form av datorvirus som främst sprider sig mellan datorer, 

antingen via Internet eller över det lokala nätverket eller både och. 
 
NetBIOS Network Basic Input Output System, ett programmeringsgränssnitt (API) som utökar 

BIOS i DOS genom att lägga till speciella funktioner för lokala nätverk (LAN). Nästan 
alla LAN för PC baseras på NetBIOS. Vissa tillverkare av LAN har utökat det genom 
att lägga till ytterligare funktioner. 

 
Network sniffers En som lyssnar av trafiken på nätverket. En sniffare kan plocka upp information för att 

läsa. 
 
OSI-modellen Modellen beskriver hur datapaket skapas för att kunna skickas mellan datorer över 

nätverket. ISO skapade denna standardmodell 1984 men inte många använder rena OSI-
protokoll. 
Alla protokoll går emellertid på det ena eller andra viset att föras in i modellen och 
därför fyller den en viktig funktion i förståelsen för hur kommunikation fungerar. Den 
kallas också för "sjuskiktsmodellen" eller "pannkaksmodellen". 

 
Modellen består av ett antal delsystem som ordnats i en referensmodell med sju skikt 
som beskriver hur de olika delsystemen ska kopplas samman. Skikten är, nerifrån och 
upp: 

 
1. Fysiska skiktet  
2. Datalänkskiktet  
3. Nätverksskiktet  
4. Transportskiktet  
5. Sessionsskiktet  
6. Presentationsskiktet  
7. Tillämpnings- eller applikationsskiktet  

 
Peer-to-peer                 Förkortas ofta P2P, jämlike till jämlike eller serverlöst nätverk, en metod i datanät som 

utgår från att alla anslutna enheter har egna bearbetningsmöjligheter. I ett lokalt nätverk 
som är jämlikt finns ingen central server utan alla anslutna datorer har samma 
funktioner. Datorerna i nätet ansluts då via ett nav som kopplar ihop datorerna. Napster 
och Gnutella är exempel på kommunikation peer-to-peer eftersom de enskilda datorerna 
med musikfiler kommunicerar direkt med varandra. 

 

http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=1299
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=210
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=286
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=2201
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=1559
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=147
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=244
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=347
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=4253
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=4264
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Personlig integritet En individs rättighet att få vara ifred, samt säkerhetsprincip vilken anger att personlig 
och privat information inte behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller 
samtycke. 

 
Port I TCP/IP- och UDP-nät är det en identifikation av en logisk förbindelse. Varje port har 

ett nummer som anger vad porten används till, vilket protokoll som går genom porten 
etc. Så används t.ex. port 80 för HTTP-trafik. 

 
Proxyserver En mellanserver som används för att kontrollera och godkänna transaktioner mellan 

användare och värddator. Det är alltså ett sätt att styra vad som ska passera mellan det 
interna nätet (intranät) och Internet och därmed vid behov isolera dem från varandra.  

 
Pseudonymitet Tillstånd i vilket identitet är okänd, men en alternativ identitet är antagen. Om 

pseudonymitet föreligger kan användaren nyttja en informationstillgång utan att avslöja 
sin rätta identitet, samtidigt som användaren kan hållas ansvarig för sitt nyttjande 
genom att den alternativa identiteten kan relateras till den rätta identiteten om vissa 
kriterier uppfylls, exempelvis vid brott. 

 
Remote Access Fjärranslutningsserver, en funktion i Windows som gör att man kan ansluta sig till ett 

LAN utifrån, via t.ex. modem, ISDN eller Internet. 
 
Router Paketväxel eller kommunikationsdator för sammankoppling av lokala nätverk över 

korta eller långa avstånd. Den ger möjlighet till kontroll av trafiken och filtrering när det 
finns mer än en väg för ett paket att transporteras mellan två ändpunkter (noder) i 
nätverket. Det är router-funktioner som får Internet att fungera genom att överföra 
datapaket från en värddator till någon annan. 

 
Ordet rout betyder att välja eller hitta rätt väg. Ofta används det engelska uttrycket även 
på svenska: att routa, man utför routning, dvs. skickar vidare till rätt adressat. 

 
Server Filhanterare, nätcentral, en enhet med hårdvara och program som fungerar som 

gränssnitt mellan ett lokalt datanät och någon annan enhet. Servern tar emot begäran om 
användning av enheten och styr dessa önskemål så att de besvaras i tur och ordning. En 
server är också den dator som tar emot anrop från Internet-abonnenter och leder dem 
vidare, webbserver.  

 
Spionprogram Spionprogramvara, benämning på program som laddas in i en dator utan användarens 

vetskap och som sedan skickar meddelanden tillbaka till en ägare. Det kan vara 
information om datorn eller om program som används. Spyware är egentligen inte 
hackerprogram utan avsikten är att hämta in information om användare på Internet för 
kommersiella syften. 

 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol, standardprotokollet i Internet som 

används för kommunikationen mellan de olika servrarna i nätet. 
 
Trojansk häst En typ av virus, oönskad eller fientlig kod utan egen förmåga till spridning som ofta 

luras på användaren i filer som bifogas till e-post eller via filnerladdning. Trojaner är 
oftast dolda i program som ser riktiga ut för användaren. Det utmärkande för trojanska 
hästar är att de kan aktiveras när som helst och sedan skicka ut uppgifter från den 
smittade datorn, t.ex. om lösenord och annan hemlig information. 

 
UPnP Universal Plug and Play, en nätverksarkitektur som ger kompatibilitet mellan olika 

typer av nätverksutrustning från de mer är 400 leverantörerna som ingår i Universal 
Plug and Play Forum. 

 
UPnP fungerar med såväl trådburna som trådlösa nätverk och kan användas i alla 
operativsystem. UPnP påstås vara oberoende av drivrutiner och behöver inte 
konfigureras i nätverket. Se även PnP. 

http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=302
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=4726
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=187
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=154
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=147
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=2644
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=1299
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=42
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=1549
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=2644
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=2201
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URL Uniform Resource Locator, systemet för adresskoder i Internet. Ett exempel på en URL 
är http://www.pagina.se/itord/. Detta innebär att webbplatsen för Paginas IT-lexikon 
finns i sökvägen itord som är en resurs av typen http och finns på en värd i Internet med 
namnet www.pagina.se. 

 
Webbläsare Blädderprogram eller webbklient, sökprogram, på engelska browser, program för 

sökning på webbservrar i Internet. Webbläsaren tolkar Html-koden och gör dokumentet 
lämpligt för visning på skärmen. De kan även arbeta med hyperlänkar och hämta 
information från andra ställen i nätet. Exempel på webbläsare är Microsoft Internet 
Explorer och Netscape Navigator. När man använder en webbläsare på Internet kallas 
det även för att man surfar. På svenska finns flera andra uttryck, som webbläddrare, 
surfingbräda och webbklient. 

http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=2644
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=2274
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=5010
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=202
http://www.pagina.se/itord/default.asp?id=147
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervju 
 
Abstract 
 
When you are surfing on the Internet hidden files can be downloaded, so called spyware, which 
gathers personal information about the user. This can often happen without the user’s knowledge. As 
an example, when people are surfing and downloading software or mp3 files, there might be hidden 
spyware attached.  
 
Our goal with this thesis is to increase peoples’ knowledge about this, what kind of software that is 
being downloaded, and also how one is to protect herself from this. We will be working with the 
hypothesis that an ordinary firewall does not give full protection. We will also examine what kind of 
information and tracks that are left behind for others to have access to, how this information is being 
collected and what to do in order to prevent it from being collected. 
 
Questions for you to answer 
 

1. It is well known that hidden files and cookies finds their way into your computer when surfing 
the Internet and downloading freeware. What do you consider being the most dangerous 
spyware that is being downloaded, and which are the biggest threats against the privacy on the 
Internet for private persons? 

 
2. We know that the majority of private persons are not aware of all the threats on the Internet. 

According to you, which are the best measures and methods that a private person can use to 
protect her integrity on the Internet?  

 
3. Are the existing methods now available for private persons reliable, if not, how are they 

insecure?  
 

4. Cookies are a powerful technique for increasing interactivity on web pages, but it is also a 
technology with a number of flaws, which is an extra threat against the privacy. A lot of 
people consider that cookies are harmless and they willingly allow them to end up in their 
computers. How dangerous do you consider cookies to be, and in what way can they be a 
threat?  

 
5. Different techniques and software are developed with the purpose to search for information, 

for example spyware, information that later can be sold to companies whose goals are to direct 
their marketing to the right target. Do you consider that this phenomenon will increase in the 
future, and that the techniques will be more advanced? If so, to which extent, and how?  

 
6.  Hidden files can be attached when we download on the Internet. Which information is the 

most sensitive and vulnerable for us to loose, when a spy program pick up information to send 
back? 

 
7. The use of Internet will increase in the future, there will be more techniques that will make 

communication on the Internet easier. But the techniques are developed faster than security is, 
especially the information to private persons, but also the legislation is developing slowly. Do 
you consider the technical development is being biased when the result is being imbalanced? 
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In which ways can the private person affect this? (maybe a question that should be asked to a 
software developer) In this case, we are wondering in which ways the research is going.  

 
8. When we are surfing on the Internet, we are leaving a ”trace” behind us, technically an IP 

number. The transportation and communication is handled with different protocols. Assume 
that someone wants to surf the Internet anonymously, without getting spam in her mailbox, or 
cookies in her computer. In which way can that person do that, with the purpose of wanting to 
surf anonymously?  

 
 
 
Thank you for your participation. 
 
Hanna Silvskog, Malin Söderberg 
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Bilaga 2 Test 
 
Test 1.3 
På det här testet har vi besökt följande sidor: 
 
Nyhetssidor: 
www.aftonbladet.se 
www.expressen.se 
www.dn.se 
www.di.se 
www.cnn.com 
 
Service: 
www.sj.se 
www.ving.se 
www.fritidsresor.se 
www.nordea.se 
 
Övrig: 
www.lunarstorm.se 
www.google.com 
www.microsoft.com 
www.passagen.se 
www.amazon.com 
www.hotmail.com 
www.tv4.se 
www.altavista.com 
www.icq.com 
 
Hämtat gratisprogram från: 
Laddade hem 3 spel från  www.download.com 
 
 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.expressen.se/
http://www.dn.se/
http://www.di.se/
http://www.cnn.com/
http://www.sj.se/
http://www.ving.se/
http://www.fritidsresor.se/
http://www.nordea.se/
http://www.lunarstorm.se/
http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.passagen.se/
http://www.amazon.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.tv4.se/
http://www.altavista.com/
http://www.icq.com/
http://www.download.com/


 Blekinge Tekniska Högskola, IPD                                                                           2003-05-26 
 Kandidatarbete i Datavetenskap DVC001 C-nivå, 10p 
 Hanna  Hon Silvskog 
 Malin Söderberg  
 

 

43 

Bilaga 3 Spionprogram 
 
Spionprogram hittade med PestPatrol och Ad-aware i test 1.1 
 
Vi vill notera att flera av dessa program kan följas med i olika dubletter och av olika version från 
samma företag som skickar dem. 
 
Mediaplex.com Spyware Cookie 
Tracking URL: mediaplex.com 
Received: 2003-04-14  
Expries:2009-06-22 
Threat: Confidentiality, liability 
Risk: Low 
Advice:delete 
 
Hitbox.com spyware cookie 
Tracking URL: hitbox.com 
Received: 2003-04-14  
Expries:2004-04-13 
Threat: Confidentiality, liability 
Risk: Low 
Advice:delete 
 
Doubleclick.com spyware cookie 
Tracking URL: doubleclick.com 
Received: 2003-04-14  
Expries:2006-04-13 
Threat: Confidentiality, liability 
Risk: Low 
Advice:delete 
 
Advertising.com spyware cookie 
Tracking URL: advertising.com 
Received: 2003-04-14  
Expries:2004-04-13 
Threat: Confidentiality, liability 
Risk: Low 
Advice:delete 
 
Counted.com spyware cookie 
Tracking URL: bilbo.counted.com 
Received: 2003-04-14  
Expries:2004-04-16 
Threat: Confidentiality, liability 
Risk: Low 
Advice:delete 
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