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ABSTRACT 
 
In working with our thesis, we have examined whether firewalls keep what they 
promise and, if so, if they provide full computer security. Our aim is to investigate 
what computer security implies, what threats there are when using Internet at 
home and what kind of protection personal firewalls offer, all this in the 
perspective of the home user. To clarify this, we ask the following questions:  
 
 What is computer security and what does it mean? 
 What does a firewall protect against? 
 What does a firewall not protect against? 
 
We used three different methods to find the answers: a literature study, tests of 
three different firewalls and by interviews with two men with knowledge in 
computer security. 
 
Using these methods, we have concluded that, because one of the three tested 
firewalls let a Trojan horse through, although it was not supposed to, all firewalls 
do not keep what they promise. It is also difficult, if not impossible to reach full 
computer security, as many users are unconscious of the threats or they lack of 
insight regarding their own vulnerability and because the threats are always 
changing. We have with these conclusions verified our hypothesis; 
 

"Firewall - false security! A firewall may lull into false security, as 
computer security is a complex area." 

 
This does not mean that we do not recommend home users to install a firewall, 
quite the opposite. It is an important step towards good computer security, 
especially when you connect to the Internet with broadband. But a firewall is not 
enough, an anti-virus program is necessary, and it needs to be updated 
continuously. Also it is important to be conscious about all dangers and threats, 
and this consciousness need to be "updated" as the threats on the Internet keep 
changing all the time. 
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SAMMANFATTNING 
 
I arbetet med denna uppsats, har vi undersökt om brandväggar håller vad de lovar 
och om de i så fall ger full datasäkerhet. Vårt syfte är att, ur hemmaanvändarens 
perspektiv undersöka vad datasäkerhet innebär, hur hotbilden vid Internet-
användning i hemmet ser ut och vad personliga brandväggar kan erbjuda för 
skydd. För att ta reda på detta gjorde vi följande frågeställningar:  
 

Vad är/innebär datasäkerhet? 
Vad skyddar en brandvägg mot? 
Vad skyddar brandväggen inte mot? 
 

För att besvara våra frågor har vi använt oss av tre metoder; litteraturstudie, test 
av tre stycken brandväggar och intervjuer med två personer med kunskaper inom 
datasäkerhet. 
 
Vi har med hjälp av metoderna kommit fram till att beroende på att en av de tre 
undersökta brandväggarna släppte igenom en trojan, trots att denna brandvägg 
sade sig stoppa sådana, så håller inte alla brandväggar vad de lovar. På grund av 
många användares omedvetenhet om farorna eller brist på insikt om sin egen 
utsatthet men även på grund av att hotbilden är så föränderlig, är det svårt, för att 
inte säga omöjligt att uppnå full datasäkerhet. I och med dessa slutsatser har vi 
verifierat vår hypotes;  
 

”Brandvägg – falsk säkerhet! En brandvägg kan invagga  i falsk säkerhet, 
då datasäkerhet är ett komplext område.” 

 
Detta betyder inte att vi inte vill rekommendera hemmaanvändare att installera 
brandvägg, tvärtom ser vi det som ett mycket viktigt steg mot bra datasäkerhet, 
speciellt vid bredbandsuppkoppling, men man kan inte stanna vid det. Det krävs 
antivirusprogram som ofta uppdateras och en medvetenhet angående farorna, även 
denna medvetenhet måste ”uppdateras” då hotbilden hela tiden förändras. 
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1 INLEDNING 
 
I alla tider har man behövt skydda sin information och sitt informationsutbyte. Det 
har alltid funnits människor, organisationer och stater som av olika anledningar 
har velat komma över information som har ansetts känslig. Inte minst i krigstider 
har behovet att skydda sina uppgifter varit extra stort. Hitler använde sig av den 
inte helt okända krypteringsmaskinen! Enigma. För ännu längre sedan kunde man 
använda sig av slavar för att skydda hemliga meddelanden. Man tog helt enkelt 
och rakade huvudet på slaven, tatuerade in aktuell information, varpå slaven låstes 
in i väntan på att håret skulle växa ut. Därefter skickades han/hon till mottagande 
part som på nytt rakade huvudet och därmed kunde läsa meddelandet!1 
 
Dagens dataflöde har väl en något högre hastighet, men principen är densamma; 
vi vill utestänga obehöriga från viss information. Även om vi anser att det vi har 
nedsparat på vår dator inte är vare sig hemligt eller kan ses som känslig informa-
tion, så finns det fler anledningar att vara vaksam. 
 
I och med Internets våldsamma expansion och utbyggnaden av dess infrastruktur 
ska idag alla bli uppkopplade med bredband!, det finns nya trådlösa nätverk! och 
dataflödet är större än någonsin. Denna ökade exponering ger fler nya vägar där 
inkräktare kan försöka angripa och ta del av vårt informationsutbyte eller på annat 
sätt utnyttja möjligheterna att göra intrång i våra maskiner. Detta gör att behovet 
av säkerhet i hanteringen av dessa informationsflöden accelererar. 
 
Människor, privatanvändare, har börjat inse att man måste skydda sig mot virus!, 
många har idag ett antivirusprogram! nedladdat, men oftast stannar det vid detta. 
Så länge man har suttit bakom ett modem har det inte varit fullt så vanligt med 
olika typer av intrång, men i samband med möjligheterna att koppla upp sig med 
bredband blir riskerna större. Detta gör att vi genast blir mer sårbara och många 
inser inte detta utan passar på att utnyttja den nya friheten att kunna surfa! fritt på 
Nätet, att inte behöva räkna minuter för att inte överstiga månadsbudgeten.2 
 
Anledningen att vi började intressera oss för ämnet var att båda tycker det är 
spännande med säkerhetsfrågor. Vi var även ganska kritiska till att förlita sig på 
diverse säkerhetslösningar, just med tanke på att det finns människor som mer 
eller mindre har som hobby att ta sig igenom just dessa.  
 

                                                 
! kryptering se Ordlista 
1 Mitrovic, P, Handbok i IT-säkerhet  
! bredband se Ordlista 
! trådlösa nätverk se Ordlista 
! virus se Ordlista 
! antivirusprogram se Ordlista 
! surfa se Ordlista 
2 Beckman, A, PC-säkerhet för användare av persondatorer eller PC-nät 
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Vi tycker att ämnet vi valt är väldigt intressant och det känns mycket aktuellt. Ju 
mer vi har läst om datasäkerhet och brandväggar!, desto mer har vi märkt vilket 
stort område det är. Det känns verkligen befogat med de avgränsningar vi gjort.  
 
Vi har också upptäckt att huvuddelen av informationen i ämnet riktar sig till 
företag och organisationer, speciellt vad det gäller information i bokform. Det är 
ont om böcker som riktar sig till hemmaanvändare och som tar upp deras hotbild, 
tips och råd rörande datasäkerhet. På Internet och i tidskrifter finns det däremot en 
hel del att hämta i ämnet och som även är riktat till hemmaanvändare. Nackdelen 
är att mycket av informationen erbjuds av företag som säljer brandväggar och 
andra säkerhetslösningar, vilket naturligtvis gör att man bör vara extra kritisk. 
Mycket är även skrivet på engelska vilket ju kan stänga ute stora grupper av 
användare som inte riktigt behärskar det språket eller den tekniska terminologin. 
Vi har läst in en hel del material som ligger till grund för bland annat vår bak-
grund, men som vi inte direkt refererar till. Detta har vi valt att lägga i biblio-
grafin, under referenser. 
 
Vi har också förstått att brandväggarna som erbjuds för hemmaanvändare kan 
vara av skiftande kvalitet och att det inte alltid är helt lätt att veta vad man bör 
tänka på vid sitt val.  
 
Ovan nämnda aspekter har gjort att vi inser vikten av att göra den undersökning vi 
här redovisar. Vi hoppas och tror att många hemmaanvändare kan bli hjälpta och 
vägledda till att kunna göra bra val när det gäller till exempel brandväggar och 
framför allt att leda in personerna i ett sunt säkerhetstänkande. 
 
För att förstå en del av de ord och begrepp vi använder har vi gjort en ordlista, där 
vi förklarar vad de olika begreppen innebär och betyder. Första gången ett fack-
uttryck nämns markerar vi det med ett litet utropstecken och i notfältet anges en 
hänvisning till ordlistan.  
 

1.1 Uppsatsstruktur 
I kapitel 1, Inledning, ger vi grunden till varför vi valt uppsatsämnet, här finns 
begränsningar och målgrupp, våra frågeställningar och vår hypotes. Kapitel 2, 
Bakgrund, ger en översikt av hotbilden och beskriver enkelt hur brandväggar 
fungerar. Metoderna vi använt, bland annat vilka olika tester vi gjort på 
brandväggarna finns i kapitel 3 Metoder. Resultaten av testerna, våra intervjuer 
och de synpunkter och vinklingar vi hittat i litteraturen vi läst beskrivs i kapitel 4, 
Resultatbeskrivning. Här finns också svaren på frågeställningarna, och våra slut-
satser. I kapitel 5 finns vår Slutdiskussion och i kapitel 6 Bibliografi en förteck-
ning på den litteratur vi hänvisat till, men också referenslitteratur, sådana böcker, 
artiklar och webbsidor som vi läst för att få en allmän grund i ämnet. Sist i vår 
rapport finns ett Appendix, kapitel 7, där vi har en ordlista, de frågor vi ställt 
under intervjuerna, testresultaten och några säkerhetsråd.  
                                                 
!  brandvägg se Ordlista 
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1.2 Avgränsningar 

Målgrupp 
Med detta arbete vänder vi oss till den ”vanliga användaren”, det vill säga till 
privatpersoner, oberoende av yrke, utbildning eller datavana, som använder dator i 
hemmet och som har Internetuppkoppling, i första hand med bredband men även 
med modem. Vi går inte in på de problem som kan förekomma när man från 
hemmet är uppkopplad mot sitt arbetes datanät. 
 

Ämnesbegränsningar 
Vi kommer att beröra olika hotbilder som målgruppens datorer kan tänkas utsättas 
för via sin Internetuppkoppling. Vi kommer att se närmare på personliga brand-
väggar men också beröra bland annat antivirusprogram och ”säkerhetsbeteende”. 
Eftersom datasäkerhet är ett så vitt begrepp så kan vi inte beröra alla säkerhets-
aspekter, utan väljer ut det som kan beröra hemmaanvändaren med tyngdpunkt på 
det som är direkt kopplat till Internetanvändandet. Det vill säga vi tar inte upp 
datasäkerhet med hänseende på brand, vattenskada, hårddiskkrasch! och liknande. 
Vi kommer inte att gå så djupt in på den tekniska biten gällande brandväggar, just 
med tanke på målgruppen, utan anstränger oss att sammanfatta tekniken på ett så 
tydligt sätt som möjligt utan att blanda in så mycket tekniska termer. De tekniska 
termer vi ändå behöver använda förklarar vi i vår ordlista. 
 
I alla våra tester kommer vi att använda oss av PC med Windows 98 och i övrigt 
koncentrerar vi oss på datasäkerhet framförallt för PC med Windows 95/98/2000. 
 

1.3 Problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att ur hemmaanvändarens perspektiv undersöka vad 
datasäkerhet innebär, hur hotbilden vid Internetanvändning i hemmet ser ut och 
vad personliga brandväggar kan erbjuda för skydd. 
 
Vi ska titta på hur pålitliga personliga brandväggar är och för att ta reda på huru-
vida vår hypotes stämmer eller inte har vi använt olika metoder. 
 
Hypotes: Brandvägg – falsk säkerhet!  

En brandvägg kan invagga  i falsk säkerhet, då datasäkerhet är ett 
komplext område. 
 

Vi ska undersöka om brandväggar håller vad de lovar och om de i så fall ger full 
datasäkerhet. 
 
 
 

                                                 
! hårddisk se Ordlista 
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Frågeställningar: 
 

 Vad är/innebär datasäkerhet? 
Datasäkerhet är ett viktigt men väldigt stort begrepp som vi vill belysa. 

 Vad skyddar en brandvägg mot?  
Vi har med hjälp av våra olika metoder försökt få en så klar bild som 
möjligt på vad en brandvägg kan ge för säkerhet. 

 Vad skyddar brandväggen inte mot? 
Vi vill belysa vad man bör vara speciellt uppmärksam på, då brandväggen 
inte klarar att ta hand om detta. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Datasäkerhet 

Definition 
Datasäkerhet är en samlingsterm för allt som rör säkerhet inom databehandling. 
Ibland kan termen "informationssäkerhet" användas, men den fokuserar på den 
information som data representerar och skyddsbehov från det perspektivet, medan 
"IT-säkerhet" alltmer används då man avser nätknutna databehandlingsmiljöer.3 
 
Datasäkerhet omfattar hela databehandlingsmiljön, det vill säga datorer, övrig 
datautrustning, program, lagrade data, data under bearbetning och transport samt 
databehandlingens omgivning. 
 
Arbetet med datasäkerhet brukar inriktas mot tre delmål:  
 

 säkerställa tillgängligheten hos datorlagrad information  
 förhindra att datorlagrad information blir tillgänglig för obehöriga 

användare  
 upprätthålla en sådan kvalitet hos lagrade data att de är tjänliga för 

användarens ändamål.4 
 
Vi kommer, som nämnts i våra avgränsningar, i denna uppsats enbart beröra data-
säkerhet med avseende på Internetanslutna datorer i hemmet. 
 

Hotbild 
Förr lämnade vi ofta vår dörr olåst, något som aldrig skulle falla oss in idag. Vad 
vi inte tänker på är att vi genom våra hemdatorer åter igen lämnar våra dörrar 
öppna, denna gång de digitala, för vem som helst att ta sig in genom. 
 
Vad skulle hända om någon fick tag på ekonomisk data, konfidentiella filer, 
lösenord och din e-mail! från din dator? Eller ännu värre, raderade hela din hård-
disk med fjärrstyrning? Detta är några av de risker du bör se upp med när du 
surfar på Nätet.  
 
I den litteratur som vi gått igenom och som tagit upp hotbilden, är man överens 
om att denna är mycket komplex. Det finns många olika sätt på vilka vi kan 
drabbas av någon sorts attack i våra datorer. Alla som har ett antivirusprogram har 
fått någon form av virusvarningar, kanske också ett virus eller en trojansk häst! via  

                                                 
3 Nationalencyklopedins supplement 
4 Nationalencyklopedin 
! e-mail se e-post i Ordlista 
! trojansk häst se Trojan i Ordlista 
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mail! (det sistnämnda något man oftast inte märker av eftersom den ligger i bak-
grunden). Olika typer av spam! eller massmail har många av oss också tagit emot 
liksom vi i e-post! har ombetts skicka e-mail till en eller annan person som har fått 
motta mängder av e-post, ibland så mycket att mailservrar har fått stänga ner. 
Föräldrar vill skydda sina barn från att surfa fritt på Nätet, att på så sätt hindra 
dem från att hamna på olämpliga sidor, till exempel pornografiska webbsidor. Inte 
bara för att skydda barnen från sådant utan också på grund av att man - och då inte 
bara barnen - utan att förstå det hamnar på betalsidor, beställer varor och kanske 
till och med lyckas ladda hem! programvara som sedan är svårt att avinstallera!. 
 
Enligt en ny nordisk undersökning som genomförts av IT-säkerhetsföretaget 
Symantec och som redovisades på deras webbsida och i SVT Kanal 1:s nyheter i 
vecka 45 2001, "hackas" åtta av tio hemdatorer, dvs dessa användare utsätts för 
försök till dataintrång i hemmet när de surfar på Nätet. 
 

”Att ta sig in i bredbandsanslutna datorer är således inte ett mål utan ett 
verktyg för dagens hackare!”  
 

hämtat ur A. Victorzons artikel ”...och vet inte att den egna datorn utnyttjas” i 
ComputerSweden 2001-09-17. 
 
Under de senaste åren har databrottsligheten ökat, både intrångsbrott och databe-
drägerier, ca 25% av dem klaras upp.5 
 

Intrång 
En av de saker vi utsätter oss för, framförallt när vi ligger uppkopplade med 
bredband, är de som gör intrång bara för sakens skull, utan att ha någon form av 
anledning. Men det finns också de som tar sig in i våra datorer för att stjäla, 
förvanska eller förstöra information vi har på vår hårddisk, stjäla datortid, stjäla 
lagringsutrymme till exempel genom att gömma barnpornografi och piratko-
pierade filer6 7 på hårddisken eller använda datorn för att ta sig vidare och i skydd 
av vår identitet angripa andras maskiner, samt att skicka e-post från vår e-post-
adress. 
 
Idag finns det förutom brandväggar, kryptering och olika antivirusprogram också 
intrångsdetektering, som är ett system som, något förenklat, letar efter pågående 
intrång eller svagheter som en hackare kan utnyttja. Fler och fler företag börjar  

                                                 
! mail se e-post i Ordlista 
! spam se Ordlista 
! e-post se Ordlista 
! ladda hem se Ordlista 
! avinstallera se Ordlista 
! hackare se Ordlista 
5 Victorzon, A, Få anmäler intrångsbrott, ComputerSweden, 2001-09-17  
6 Victorzon, A, …och vet inte att den egna datorn utnyttjas, ComputerSweden, 2001-09-17 
7 O’Reilly, M, Pulling the shades on Internet data thieves, Canadian Medical Association Journal  
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erbjuda denna typ av program, men än så länge är dessa väldigt dyra. Enligt en 
undersökning gjord av analytikerföretaget IDC i USA har 55 procent av företag 
och myndigheter börjat använda någon typ av intrångsdetektering i sina nät. Av 
de återstående håller 26 procent på att utvärdera produkter och fjorton procent har 
inga planer8. Eftersom många former av datasäkerhetsprogram förr eller senare 
når hemmaanvändaren är intrångsdetektering något vi får räkna med i framtiden. 
 
Datorer med bredbandsanslutning är ett attraktivt mål för hackare9, ofta har man 
en statisk IP-adress!, det vill säga man har hela tiden en och samma adress till 
datorn. Därmed är det väldigt lätt att ta sig in i datorn, till exempel genom att 
plantera in en trojan som man sedan har kontakt med så fort "offret" är inne på 
Internet. Även om det har blivit allt vanligare med att man tilldelas en dynamisk 
IP-adress, det vill säga datorn tilldelas en ny adress varje gång man loggar in sig 
på Nätet, eller i alla fall var annan eller var tredje dag, så är det lättare att utsättas 
för intrång eftersom man ligger uppkopplad längre perioder. 
 

Virus och annan ohyra 
Ett virus är ett oönskat och många gånger också ett fientligt program som mång-
faldigar sig utan användarens tillstånd genom att infektera andra program och 
datafiler genom att inkludera en version av sig själv. Syftet är att få så stor sprid-
ning som möjligt och spridningen sker först och främst inom en och samma dator. 
Ett virus kan nämligen inte själv sprida sig till andra datorer, utan sprids när man 
sänder e-post, bilagor, handlar program, skickar disketter (eller andra flyttbara 
medier) eller filer till någon annan användare som då plötsligt smittas av viruset. 
Alla program man laddar ned från Internet kan innehålla virus. E-post-
meddelanden kan ha bilagor som innehåller virus. Nya virus skapas hela tiden, så 
det är värt besväret att uppdatera antivirusprogrammet så ofta som möjligt - gärna 
varje dag. I takt med att nya virus utvecklas måste nya skyddsåtgärder vidtas.10  
 
Ett datavirus kan jämföras med ett biologiskt virus som använder celler som värd-
kroppar för att producerar nya exemplar av viruset. Dataviruset är beroende av 
andra program eller filer för att överleva och för att kunna spridas måste det under 
en viss tid vara inaktivt11. Ett datavirus består i huvudsak av två delar, en 
kopierande del och en förstörande del. Program som inte smittar kan inte kallas 
för virus. 
 
1986 kände man till ett datavirus, tre år senare ytterligare fem och 1990 var 
antalet uppe i 80 st. Idag (hösten 2001) dyker det i snitt upp mellan tio och femton 
nya virus varje dag och det finns ca 53 000 olika datavirus idag!12  
 
                                                 
8 computersweden.idg.se/text/011116-CS16 
9 Victorzon, A, …och vet inte att den egna datorn utnyttjas, ComputerSweden, 2001-09-17 
!   IP-adress se Ordlista 
10 www.symantec.com/region/se/  
11 Helmreich, S, Flexible Infections, Science, Technology & Human Values, Autumn2000 
12 www.symantec.com/region/se/  
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Det finns alltså en mängd olika virus och det skapas nya hela tiden, som i takt 
med att antivirusprogrammen utvecklas blir allt elakare. De flesta virusen sprids 
via Internet, chattrum, nedladdade bilagor eller e-post och även om alla inte är 
skadliga är de flesta det och kan kosta tusentals kronor att bli kvitt. Och även de 
som inte är fientliga kan skapa problem i systemet. 
 
Det finns olika typer av virus:13 14 
 

 programvirus som infekterar körbara filer!, till exempel program. När den 
infekterade filen körs aktiveras viruset.  

 bootvirus som infekterar bootsektorn! (≈uppstartssektorn på hårddisken) 
eller närstående delar. Alla diskar har en bootsektor och är mottagliga för 
infektion. När hårddisken på en dator blivit smittad kommer viruset att bli 
aktiverat varje gång datorn startas. Den installerar sig i minnet och tar 
kontroll över den normala boot-koden. 

 Flerdelade virus som infekterar både program och bootsektorer. 
 
Ibland kan det vara svårt att veta att man faktiskt har drabbats av virus. Man 
märker detta till exempel på att det tar längre tid att ladda in program än vanligt, 
man får ovanliga felmeddelanden, diskutrymme minskas utan känd orsak, filer 
försvinner eller ändrar storlek eller genom att datorn hänger sig.15 
 

Maskar  
En mask är ett självständigt program som förökar sig på egen hand och sprider 
kopior av sig själv till andra datorer via det lokala nätverket eller via Internet och 
kan sprida sig utan att smitta filer. Oftast märker man maskar på att de sprider sig 
via e-post och att de som finns i adressboken hör av sig och klagar. Eftersom 
maskar oftast sprids just genom e-post gör detta att maskar sprider sig oerhört 
snabbt och betydligt snabbare än ett vanligt virus. Maskar är självständiga prog-
ram som förökar sig på egen hand och tar sig från dator till dator via nätupp-
kopplingar. De orsakar ofta ”trafikstockningar” i näten när de tar sig fram – ofta 
via e-post.16 I ett globalt nätverk är det svårt att bekämpa dem. 
 
En annan skillnad mellan en mask och ett virus är sättet att infektera datorn. Ett 
virus försöker förstöra så mycket som möjligt i en och samma dator medan en 
mask försöker smitta så många datorer som möjligt och ofta nöjer den sig med att 
radera endast ett program eller en fil innan den ger sig av till nästa. Många som 
skriver virus och maskar gör det i förhoppning att det skall spridas så pass mycket 
att tidningar och nyhetsbrev på Internet skriver om deras illvilliga skapelse. 
 
                                                 
13 home7.swipnet.se/~w-79761/  
14 Denning, D E, Information Warefare and Security 
!   Körbara filer se Ordlista 
!   bootsektor se Ordlista 
15 home7.swipnet.se/~w-79761/  
16 www.symantec.com/region/se/  
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Det finns två olika typer av maskar; värddatormaskar och nätverksmaskar. 
Värddatormasken ligger helt och hållet på den dator den körs på och använder 
nätverket för att kopiera sig själva till andra datorer. Nätverksmaskar består av 
olika delar som arbetar på olika datorer och använder nätverket för att 
kommunicera.  
 

Trojaner 
Under det Trojanska kriget gömde man soldater i en trähäst som fördes in i Troja 
så att de skulle kunna inta staden. Trojaner i virusvärlden är att likna vid detta. De 
tar sig in i din dator när du är uppkopplad på Nätet och kan sedan ge främmande 
personer tillgång till datorn. Utan att ägaren känner till det är alltså någon annan 
inne i datorn och hämtar information, gör bankärenden, stjäl personlig information 
för att till exempel handla på Nätet. En trojan märks inte så enkelt och kan ha 
ställt till med rejäl oreda innan den uppmärksammas. Vanligaste smittvägen är via 
nedladdade filer. Bästa sättet att slippa få in trojaner i datorn är att se till att hela 
tiden ha uppdaterade antivirusprogram. För när de väl smittat datorn är de ofta 
mycket svåra att få bort.17 
 
En Trojansk häst är ett skenbart nyttigt och oskyldigt program men som innehåller 
dold kod som kan modifiera, använda och förstöra data. Program med trojanska 
hästar sprids vanligen via Internet. Spel, gratisprogram och skärmsläckare är 
vanliga bärare av trojanska hästar. Trojaner kan vara antingen tidsinställda, så att 
de aktiveras ett visst datum eller klockslag, eller också händelsestyrda, det vill 
säga de aktiveras av en händelse, till exempel genom att den som ligger bakom 
det ger ett kommando när du är uppkopplat mot Nätet. 
 
Enligt den nordiska undersökning som nämnts tidigare18, där man undersökte hur 
vanligt det var med olika typer av intrångsförsök hos hemmaanvändare, noterades 
att mer än 1 500 attackförsök från trojaner fanns i de insamlade loggfilerna. De 
vanligaste var SubSeven, NetBus, Transscout, Deep Throat och Back Orifice. 
En av de svenska deltagarna kunde rapportera hela 144 attackförsök av trojaner 
under en månad. 
 
Som exempel på en trojan har vi NetBus, som är ett trojanskt fjärrprogram. Om 
detta körs på din dator medan du är uppkopplad mot Internet kan alla som har 
NetBus klientprogram! invadera datorn. Utan din vetskap eller samtycke kan 
dessa  samla in data i form av lösenord, e-post och tangenttryckningar. När 
inkräktarna väl fått tillträde via NetBus kan de köra program i din dator, kopiera 
filer, lägga in andra trojanska hästar eller virus, styra musen och så vidare. 
 

                                                 
17 www.symantec.com/region/se/  
18 www.symantec.com/region.se  
!   klientprogram se Ordlista 
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Makrovirus 
Absolut enklaste virustypen är makron eller scriptvirus. Det aktiveras av Internet-
användare när de går in på en viss webbsida eller öppnar en bilaga i ett e-post-
meddelande och har en förmåga att hela tiden förändra sig, vilket gör dem extra 
svåra att upptäcka. Absolut vanligaste smittvägen är bilagor i e-post, men det 
finns också exempel på företag där det spritts makrovirus på disketter eller CD-
ROM-skivor.  
 
Makrovirus är en typ av datorvirus som är kodat som ett makro, det vill säga en 
grupp av instruktioner som körs inom ett dokument (se ordlista). Makrovirus för-
knippas ofta med program i Microsofts Office-familj och sprids med dokument i 
till exempel Word. När ett smittat dokument öppnas gör viruset ändringar i doku-
mentmallen, sedan kommer alla dokument som man skapar och sparar att infek-
teras. Vilken skada ett makro gör beror på vilken typ av makro det är. De kan 
aktiveras på olika sätt genom olika tangentbordskombinationer eller inbyggda 
kommandon. Makron kan till exempel lägga till ord eller siffror i dokument, eller 
ändra programmets kommandofunktioner.19 
 

DoS 
Denial of Service är ett sätt att förhindra användare att få tillgång till en dators 
eller ett systems (till exempel en webbservers!) information och data. Detta upp-
nås oftast genom att överösa datorn eller systemet med felaktig, dålig eller stora 
mängder av förfrågningar. Yahoo! Är ett exempel på sådant system som utsatts 
för DoS-angrepp.20 
 

Spoofing 
Förfalskning av avsändarens adress eller att på annat sätt maskera sig som behörig 
användare för att olagligen få tillträde till ett säkert datasystem.21 
 

Internet Cookies  
En cookie är en enkel rad av data som en Internetserver har bett webbläsaren i din 
dator att spara. Cookies gör Internetsurfing bekvämare genom att lagra infor-
mation som passar dig, men de ger också upphov till integritetsfrågor22. De kan 
spåra dina förehavanden på Internet och kan göra det möjligt för andra att utifrån 
få tillgång till din hårddisk, man säger att din webbläsare läcker. Det finns möjlig-
heter att ändra standardinställningar för att slippa cookies.23 
 
                                                 
19 www.symantec.com/region.se  
!   server se Ordlista 
20 Palmer,C.C.,Ethical Hacking, IBM Systems Journal 
21 www.symantec.com/region.se  
22 O’Reilly, M, Pulling the shades on Internet data thieves, Canadian Medical Association Journal 
23 www.symantec.com/region/se/corporate/surfa_sakert_pa_natet.html  
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EU-parlamentet röstade hösten 2001 igenom ett förslag som innebär att webb-
platser inte slentrianmässigt får skicka ut cookie-filer. Undantag görs för filer som 
behövs för att webbplatsen ska fungera rent tekniskt. Cookies kan skapa genvägar 
vilket underlättar vid nästa besök, men de kan också samla information om besö-
karen och det är detta EU vänder sig emot. 24 
 

Kedjebrev och ”Hoaxes” 
En hoax, är inget virus utan ett skämt eller hellre ett rykte. Dessa varningar brukar 
cirkulera via e-mail och Internet för skrämma upp människor i onödan. Vi 
uppmanas att skicka vidare till alla vi känner, att vidta olika åtgärder till exempel 
uppmanas mottagaren att radera en fil, ofta en systemfil!, som påstås vara virus. 
 
Kedjebrev via e-post är också något som florerar, även här uppmanas vi att skicka 
vidare till alla i vår adressbok och kanske dessutom till en viss person eller organi-
sation, som i sin tur översvämmas av e-post. Dessa kedjebrev har varierande 
innehåll och det kan leda till att e-postservrar kraschar.  
 

2.2 Brandvägg 

Definition 
 
“Brandvägg är i datasammanhang en säkerhetsmekanism som förhindrar 
oönskad tillgång till delar av Internet. Ett företag kan sätta upp en brandvägg 
som gör dess interna information omöjlig att nå utifrån. Brandväggen släpper 
igenom trafik endast till i förväg tillåtna IP-nummer!. Den kan också vara knuten 
till en viss tjänst, t ex filöverföring.”25  

 
En brandvägg kan ses som en tullkontroll mellan ett lokalt nätverk och Internet. 
Denna tull övervakar trafiken som strömmar in och ut genom nätverket. Man kan 
även installera brandväggar till en fristående dator som är kopplad till Internet. 
Den senare typen av brandvägg brukar gå under benämningen PC-brandvägg eller 
personlig brandvägg! och det är just denna variant vi har ägnat oss åt i vårt arbete. 
 

Allmänt 
Alla typer av brandväggar har det gemensamt att de på ett eller annat sätt 
analyserar trafiken till och från Internet. De släpper igenom eller blockerar 
trafiken utifrån de regler som företaget, eller hemmaanvändaren när det gäller 
brandväggar i hemmet, har angett.  
 
                                                 
24 computersweden.idg.se/text/011114-cs25.  
!  systemfil se Ordlista 
!   IP-nummer se Ordlista 
25 Nationalencyklopedin 
!   personlig brandvägg se Ordlista 
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Det finns flera tekniker att använda för att uppnå brandväggsfunktionalitet, men 
ofta sammanfattar man dem i två huvudgrupper: paketfiltrering och proxy. 
Paketfiltrering brukar anses snabb men inte så säker, medan proxyfunktionen 
anses svårare att överlista men att den i gengäld är långsammare. Allt fler brand-
väggar använder sig av flera olika tekniker för att uppnå bästa möjliga resultat. 26 
 
All Internetkommunikation sker genom utbyte av paket med data. Varje paket 
måste innehålla destinationsadressen och portnummer! och för att den mottagande 
datorn ska veta ”vem” som skickade paketet ska även IP-adress och portnummer 
från den sändande datorn finnas med. Med andra ord innehåller varje paket som 
färdas över Internet komplett avsändar- och mottagaradress.27 Paketen innehåller 
även nyttolast, d.v.s. själva informationen som det är tänkt att mottagaren ska få ta 
del av. 
 

Paketfiltrering 
Paketfiltreringstekniken undersöker de in- och utgående paketen och jämför dessa 
med ett visst antal givna regler. Beroende på vad reglerna säger släpps paketen 
igenom eller blockeras. Brandväggar som använder sig av denna teknik är snabba, 
detta beror på att själva nyttolasten i paketen inte undersöks. Den undersöker 
vilken typ av paket det är, mottagar- och avsändaradressen och vilka portar! som 
ska användas och jämför sedan med filtreringsreglerna. Man kan t.ex. ange som 
en regel att en speciell port inte får användas.28 
 

Proxy 
Proxytekniken eller application gateway, som den också kallas, undersöker, precis 
som paketfiltreringstekniken, typ av paket, mottagar- och avsändaradress och 
portar men kan även undersöka nyttolasten i paketet för att avgöra om paketet ska 
släppas igenom. Proxybrandväggen kan även välja att vissa funktioner av en 
applikation!, ett program, kan vara förbjudna medan andra funktioner i samma 
applikation är tillåtna. Om man t.ex. använder ett FTP-program! för filöverföring 
kan proxyn tillåta att man laddar hem filer, medan andra FTP-funktioner som att 
ta bort filer inte är tillåtet. En nackdel med proxytekniken är att den är ganska 
långsam, medan fördelen är att den anses väldigt säker.29 
 

                                                 
26 Nordling, E, White paper Säkerhet, Datateknik 3.0 
!    portnummer se Ordlista 
27 grc.com/su-firewalls.htm 
!    portar se Ordlista 
28  firewall.esoft.com/Firewall.htm 
!    applikation se Ordlista 
!    FTP se Ordlista 
29 Hummel, R.L., How It Works: Personal Firewalls. PCWorld 
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Personliga brandväggar 
Brandväggar för företag består många gånger av både mjuk- och hårdvara! och är 
placerade mellan företagets interna nätverk och Internet. De måste vara snabbare 
än hemmabrandväggen som ju i regel endast betjänar en dator. Företagsbrand-
väggarna stöder ofta olika lösningar för att de anställda ska kunna jobba hemifrån, 
till exempel med hjälp av VPN!.30   
 
För hemmaanvändaren finns en uppsjö med brandväggar av skiftande priser, ut-
seende och kvalitet att hämta på Internet. De laddas ner och installeras på PC:n 
och är ett program som körs i bakgrunden. De visar sig som en liten ruta på 
skärmen där användaren kan göra vissa inställningar, till exempel tala om vilka 
program som får kommunicera med Internet. Så fort ett program försöker kontak-
ta Internet ska brandväggen reagera och be användaren tala om ifall just det prog-
rammet har tillträde till Internet. På en del brandväggar kan man justera ifall man 
vill ha låg, medel eller hög säkerhet. Det är även vanligt att en brandvägg visar 
vilka adresser som försöker ta sig in i datorn men som blir stoppade, ofta sparas 
de i en textfil. 
 
 

 

 
 

Bild: Brandvägg skyddar ett nätverk i övre delen av bilden och i nedre delen en personlig 
brandvägg till en fristående dator. ( www.sygate.com/swat/products/shield_ov.htm , 2002-01-15) 

 
 
Det finns även så kallade fristående brandväggar för hemmabruk. De kopplas 
mellan datorn och uppkopplingen till Internet. Dessa fristående brandväggar 
består alltså både av mjuk- och hårdvara, medan de tidigare nämnda hemmabrand- 

                                                 
!    mjuk- och hårdvara se Ordlista 
!    VPN se Ordlista 
30 enterprisesecurity.symantec.com/products/  
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väggarna enbart består av mjukvara.31 
 
Hemmabrandväggar och brandväggar riktade till små företag använder sig i regel 
av den tidigare nämnda proxytekniken.32 
 
Certifiering  
Det dyker upp allt fler personliga brandväggar till låga kostnader eller som till och 
med är gratis och det finns egentligen inte några regler för vad de ska kunna 
prestera för att få kalla sig brandväggar. Detta gör att man från många håll 
efterfrågar certifiering av dessa. Vi hittade ett världsomspännande företag inom 
Internetsäkerhet, TruSecure Corporation, vars forskningsavdelning, ICSA Labs 
(International Computer Security Association), utför certifiering av olika sorters 
säkerhetsprodukter, däribland personliga brandväggar.33 Företaget är kommersiellt 
men universitet i både USA och England har hänvisningar dit på sina webbsidor.34 
35 För att bli certifierad ska produkten uppfylla ett antal kriterier och genomgå 
tester. Den personliga brandvägg som ska bli certifierad ska bland annat klara av 
följande: 

 
 kunna bli installerad av en användare som inte är expert  

 stoppa vanliga utifrån kommande attacker 

 vara restriktiv mot utgående kommunikation 

 kunna logga händelser på ett konsekvent och användbart sätt  
 
I skrivande stund är det endast tre personliga brandväggar som har blivit 
certifierade av ICSA; Norton Personal Firewall 2001, Tiny Personal Firewall och 
ZoneAlarm Pro. 

                                                 
31 Sigurdson, O, Brandväggar: Inte tillräckliga för säker bredband, Datateknik 3.0  
32 Hummel, R.L., How It Works: Personal Firewalls. PCWorld  
33 www.icsalabs.com  
34 http://www.libraries.wright.edu/libnet/subj/eng/engcosga.html 
35 http://www.uce.ac.uk/library/public/compsecu.htm 
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3 METOD 

3.1 Metodbeskrivning 
Med vår litteraturstudie har vi dels samlat fakta för kapitlet Bakgrund, dels sökt 
svaren till våra frågeställningar. Det sistnämnda redovisas i följande kapitel. 
 
Med testerna visar vi om brandväggar håller vad de lovar. Vi undersöker också 
hur säkra våra PC är utan brandväggar för att kunna se skillnaden efter installation 
av brandväggar.  
 
Med intervjuerna har vi fått en bredare grund, ett komplement till vår litteratur. 
De personer som vi riktat oss till har på olika sätt antingen en gedigen bakgrund 
inom datasäkerhet och / eller arbetar med detta. De har kunnat hjälpa oss med att 
få ytterligare en dimension på datasäkerhet. 
 

Tester 
Program vi använde för att testa: 

 
 Shields Test 
 Ports Probe 
 LeakTest 
 Scan for Security Risks 

 
De tre första testerna hittade vi på www.grc.com , Gibson Research Corporations 
hemsida. Detta är en sida med mängder av information, tips, testprogram med 
mera, allt med tyngdpunkten på datasäkerhet. Steve Gibson, som är chef för och 
grundare av GRC, har en gedigen bakgrund inom datateknik. Han ägnar sig 
hängivet åt säkerhetsfrågor inom datavärlden och är flitigt citerad i mängder av 
artiklar och undersökningar.36 Shields Test och Ports Probe är egentligen de två 
delarna av en säkerhetskontroll som kallas ShieldsUp!, som ska kontrollera om vi 
har vår dators ”sköldar” uppe. 
 
Scan for Security Risks-testet är hämtat från Symantecs hemsida, 
www.symantec.com. Symantec är ett världsomspännande företag inom Internet-
säkerhet för både företag och hemmaanvändare och säljer diverse mjukvaru-
produkter. Exempel på produkter är brandväggar, antivirusprogram och program 
för filtrering av innehåll på Internet.37  
 
 

                                                 
36 grc.com/resume.htm  
37 www.symantec.com/region/se/corporate/backgrounder.html  
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Testprogram 

Shields Test 
Shields Test kontrollerar olika sätt att ta sig in i datorn och tar på så vis reda på 
vilken möjlighet det finns för till exempel en hackare att ta sig in och ”ställa till 
oreda”. Testet kontrollerar till exempel om det kan koppla upp mot port 139 för 
att få kontakt med den undersökta datorns NetBIOS! och se om det kan utläsa 
information från datorn. 
 

Probe ports 
Detta test kontrollerar tolv portar som är kända för att vara sårbara, alltså ofta 
använda, eller utsatta för försök att använda dem, för att ta sig in i datorn. En port 
kan vara open, closed eller i stelth-läge. Open betyder just att porten är öppen och 
det är naturligtvis inte bra då någon skulle kunna ta sig in där. Det är självklart 
bättre om porten är stängd, closed, men porten syns ändå och detta kan dra till sig 
hackare som försöker ta sig in. Det bästa tillståndet en port kan ha är stelth. Det 
betyder att det ser ut som att datorn som porten tillhör är avstängd eller ner-
kopplad från Internet. Porten ”syns” inte. 
 

LeakTest 
LeakTest är ett litet program, 25kB, som man kan ladda ner! till sin dator för att 
sedan köras därifrån. Programmet försöker ta sig ut på Internet och upprätta en 
förbindelse med GRC:s server. Syftet med testet är att kontrollera om något 
program (exempelvis en trojansk häst) inifrån datorn kan ta kontakt via Internet 
med en utomstående server och på så sätt till exempel lämna ut information från 
den dator den har gjort intrång i. 
 

Scan for Security Risks 
Symantecs test känner av följande områden: 
 

 Nätverkskänslighet 
 NetBIOS-tillgänglighet 
 Trojanaktivitet 
 om antivirusprogram finns 
 hur gammalt antivirusprogrammet är 
 om webbläsaren läcker information om besökta webbsidor  

 
Testet undersöker hur lätt det är att stjäla eller läsa data, om datorn tillåter 
kommunikation på sätt som Trojanska hästar ofta använder sig av. Det kontrol-
lerar även huruvida den undersökta datorn har ett anitvirusprogram installerat och 

                                                 
! NetBIOS se Ordlista 
! ladda ner se Ordlista 

Elisabeth Olinder  
Mari Pettersson 

16 



  
DDAATTAASSÄÄKKEERRHHEETT  FFÖÖRR  HHEEMMDDAATTOORREERR  

BBRRAANNDDVVÄÄGGGGAARR  FFÖÖRR  PPRRIIVVAATTPPEERRSSOONNEERR  
  
  

 
  

om det i så fall är uppdaterat nyligen. Slutligen undersöker testet om webbläsaren 
läcker information om vilken webbsida användaren senast besökte på Internet.38  
 

Brandväggar 
Brandväggarna vi valt att ladda ner är Soft4Evers Look’n’Stop39 och ZoneLabs 
ZoneAlarm40 och ZoneAlarm Pro41. 
 
Look’n’Stop valde vi för att det var en liten, enkel brandvägg men relativt okänd. 
ZoneAlarm har vunnit många tester och omnämns av många säkerhetsexperter 
som en bra personlig brandvägg och ZoneAlarm Pro har blivit certifierade. Den 
sistnämnda kostar efter en månads prövotid ca $40 för en singellicens. Vi kunde 
lika gärna ha valt till exempel Tiny Personal Firewall, WinRoute, Conseal, 
Sygate, Norton Internet Security, Private Firewall2, BlackIce, Wingate, AtGuard, 
MacAffee eller någon annan brandvägg avsedd för hemmaanvändaren för våra 
tester. Samtliga brandväggar testades med standardinställningarna. 
 

Look’n’Stop 
Look’n’Stop version 2.02 är en personlig brandvägg som är liten, den är bara på 
440 kB och vi valde denna just för storleken, den går snabbt att ladda hem. Den är 
dock inte helt kostnadsfri utan man får prova den gratis i 30 dagar, sedan kostar 
den några hundralappar. Man kan också ladda ner en helt gratis brandvägg 
därifrån, Look’n’Stop Lite. Look’n’Stop är kompatibel! med Windows® 95, 98, 
2000, Me och XP. 
 
Enligt Look’n’Stops hemsida, www.soft4ever.com/LooknStop/en/index2.htm, 
erbjuder de ett mycket högt säkerhetsskydd genom att dels filtrera och kontrollera 
in- och utgående paket av data, dels genom att kontrollera alla program som för-
söker koppla upp sig mot Internet. Med filtreringen ska brandväggen skydda dina 
program mot skadeprogram, som trojaner, som försöker föra ut dina personliga 
data över Internet. 
 
Det finns möjligheter att förändra och anpassa paketfiltreringen efter egna behov 
och önskemål, men en standarduppsättning av regler och inställningar följer med 
programmet. 
 
Look’n’Stop ska alltså skyddar dig mot Internetfaror genom att systematiskt 
kontrollera all data som förs mellan din dator och Internet. Programmet observerar 
all data som kommer in och går ut och stoppar det som behövs. Med program- 

                                                 
38 www.symantec.com  
39 www.soft4ever.com/LooknStop/En/index2.htm 
40 www.zonelabs.com/products/za/index.html  
41 www.zonelabs.com/products/zap/index.htmö   
! kompatibel se Ordlista 
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varufiltreringen kan bara sådan mjukvara, de program, som du personligen god-
känt, överföra data till Internet. Hackares program som trojanska hästar stoppas 
och dina personliga data kan inte bli avlästa.  
 
Look’n’Stops personliga brandvägg har alltså huvudsakligen följande egenskaper: 
 

 kontrollerar all in- och utgående data och blockerar om så behövs  
 skyddar mot trojaner och mot förklädda /gömda program 
 kontrollerar all programvara som försöker koppla upp sig mot Internet 
 loggar paket  
 lösenords skydd 

 

ZoneAlarm 
ZoneLabs som har vunnit flera priser för sina säkerhetsverktyg för PC, har flera 
personliga brandväggar. ZoneAlarm, som vi valt, är gratis så länge det används 
som personlig, icke-kommersiell brandvägg. Denna brandvägg tar lite längre tid 
att ladda ner från deras hemsida, www.zonelabs.com/products/za/index.html, och 
programmet är på 2.8MB och är kompatibel med Windows® 95, 98, 2000, Me 
och XP. 
 
Enligt ZoneLabs ska ZoneAlarm vara enkel och lätt att använda. Till skillnad från 
andra personliga brandväggar, så skyddar ZoneAlarm automatiskt från den stund 
du installerat programmet, man behöver alltså inte göra några inställningar eller 
liknande innan. ZoneAlarm ska stänga av alla dina portar omgående och kör 
”Stealth Mode” för att göra din dator osynlig på Internet med devisen att om du 
inte syns, kan du inte attackeras. 
 
I ZoneAlarm ingår fyra delar: en brandvägg, en applikationskontroll, ett Internet-
lås och ”zones”. Brandväggen kontrollerar ”dörren” till din dator och tillåter bara 
trafik som du förstår och initierar. Applikationskontrollen tillåter dig att bestämma 
vilka program som kan och inte kan använda Internet. Internetlåset blockerar 
Internettrafik medan din dator är obevakad eller medan du inte använder Internet. 
Zones kontrollerar all aktivitet på din dator och varnar dig när en ny applikation 
försöker koppla upp sig mot Internet.  
 
ZoneAlarm tillhandahåller ett basskydd som individer behöver för att säkra sin PC 
och hålla sin värdefulla privata information privat. Denna brandvägg har alltså 
bland annat dessa egenskaper: 
 

 blockerar genast alla portar - gör dig osynlig 
 skyddar från hackare - trojaner och oidentifierade försök till att ta sig in i 

din dator 
 varnar användaren  
 kontrollerar all programvara som försöker koppla upp sig mot Internet 
 kontrollerar all in och utgående data  
 loggar aktivitet 
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ZoneAlarm Pro 
ZoneAlarm Pro, www.zonelabs.com/products/zap/index.html, är en vidareutveck-
ling av ZoneAlarm. Den riktar sig mot hemmaanvändaren, små nätverk, små-
företagare och mindre organisationer samt till anställda som arbetar hemifrån. 
ZoneAlarm Pro är en av ganska få personliga brandväggar som blivit certifierade 
av ”ICSA Labs PC Firewalls Certification”. Denna brandvägg är på 3,2MB och är 
kompatibel med Windows® 95, 98, Me, NT, 2000 och XP. 
 
Förutom det som erbjuds av ZoneAlarm, ska ZoneAlarm Pro vara ännu säkrare, 
kunna förhindra att e-postbilagor innehållande virus och maskar! öppnas och 
sprids vidare. Man kan också anpassa ZoneAlarm Pro efter sina personliga önske-
mål, till exempel kan man blockera vissa ökända IP-adresser från att få tillgång till 
din dator och på så sätt skydda dig. Här finns också lösenordsskydd samt flera 
delar som riktar sig främst mot företagare. ZoneAlarm Pro erbjuder förutom det 
som ZoneAlarm gör också bland annat: 
 

 lösenordsskydd 
 stoppar maskar och virus i e-mailbilagor 
 kan begränsa och kontrollera hur Internet används 
 har en del funktioner som gör att det även kan användas i mindre nätverk 

med en administratör 
 automatisk nätverksavkännare (man kan flytta datorn mellan olika 

nätverk) 
 

Intervjuer 
Syftet med de intervjuer vi gjort är att inhämta ytterligare information och åsikter 
från olika ”experter”, det vill säga folk som har en djupare kunskap om och 
besitter en viss kompetens inom området datasäkerhet. Detta för att få en bredare 
grund och som komplement till vår litteraturstudie.  
 
För att hitta ett, för våra ändamål, lämpligt företag (eller flera) tittade vi på Nätet 
efter stora bostadsbolag och sedan på hur dessa erbjuder sina hyresgäster bred-
band. Flertalet bostadsbolag vi tittade på, förmedlade en kontakt via Nätet till 
några olika bredbandsleverantörer, främst Telia (ADSL-modem)! och olika kabel-
tvnätföretag som nu också erbjuder Internetkabel. I ingen av dessa ingår det någon 
brandvägg, det är i bästa fall något man kan köpa som tillägg. I Karlskrona, blir 
man som hyresgäst i Karlskronahem, erbjuden bredbandsuppkoppling från det 
kommunala bolaget, Affärsverken. Bredbandstjänsten som erbjuds sägs vara 
kvalitetssäkrad och skyddad och man skyddas av en brandvägg i ett nätverk.  
 
Kontaktperson för denna verksamhet är Mikael Lund, och efter telefonkontakt 
med honom har han via mail besvarat våra frågor. 
 

                                                 
! mask se Ordlista 
! ADSL se Ordlista 
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Vi har även intervjuat en konsult och systemutvecklare inom databranschen som 
har många erfarenheter inom datasäkerhet och bland annat har utvecklat ett 
kommersiellt krypteringsprogram. Anders Johansson, Globesoft AB. 
 
Vi har ställt ett antal frågor som bakgrund till de frågor och svar som behövs för 
uppsatsen. Dessa bakgrundsfrågor redovisas inte här. 
 

3.2 Genomförande 

Litteraturgenomgång 
Vi har läst och letat efter information i ett antal böcker, gått igenom databaser för 
granskade tidskrifter, läst ett antal ”vanliga” tidskrifter både i pappersform och på 
Nätet, samt genom att söka på ord som ”datasäkerhet”, ”personliga brandväggar” 
och deras motsvarigheter på engelska, hittat mycket information på Internet. Vilka 
källor vi använt återfinns i vår bibliografi. 
 

Tester 
Eftersom vi inte får installera program på datorerna i skolan beslutade vi att utföra 
testerna på våra respektive hemdatorer i stället. Vi använde oss av PC med 
Windows 98 och från början hade ingen av oss någon brandvägg installerad. Av 
praktiska skäl delade vi upp brandväggstesterna mellan oss. På testdator 1 
installerade vi Look’n’Stop respektive ZoneAlarm och på testdator 2 ZoneAlarm 
Pro. 
 
Vi hade två huvudmoment: 
 

 utan brandvägg 
 med brandvägg installerad 

 
Arbetsgången vid vart och ett av vårt tests huvudmoment var följande: 
 

 kör Shields Test 
 kör Ports Probe 
 kör LeakTest 
 kör Scan for Security Risks 

 
Vi utförde alltså vart och ett av de fyra olika testen först utan att ha någon 
brandvägg installerad. De första två testerna körde vi från www.grc.com, där man 
väljer ShieldsUp! och sedan kör igång de båda deltesterna genom att helt enkelt 
klicka på deras ikoner. Inom ett mycket kort tidsintervall visas resultaten på 
skärmen.  
 
Även LeakTest finns på www.grc.com, och vi laddade ner detta program genom 
att följa de instruktioner som finns på sidan, vi klickade på en ikon så laddades  
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programmet ner på hårddisken. För att köra programmet första gången klickar 
man på knappen ”Test for Leaks” på skärmen. Genast får man resultatet i ett 
fönster på skärmen. Nästa gång programmet skall användas, öppnar man det till 
exempel genom att i Utforskaren dubbelklicka på programikonen i den katalog 
där man sparat programmet. 
 
Scan for Security Risks hittade vi på Symantecs sida42 där vi klickade på länken 
med testets namn. Programmet behöver inte installeras (vi svarade ”No” på för-
frågan). Vi valde ”Scan” för att köra testet varpå resultatet av körningen visades 
på skärmen. 
 
Efter en första körning av alla testprogrammen, installerade vi en brandvägg. På 
testdator 1 laddade vi ner Look’n’Stop, lät den ha de inställningar som medföljde 
och körde de fyra testen igen. Så avinstallerade vi Look’n’Stop och lade in 
ZoneAlarm, vilken också fick behålla de inställningar den hade från början. 
Därefter körde vi testerna ännu en gång. På testdator 2 körde vi testerna utan 
brandvägg installerad och sedan en gång till efter att ha installerat ZoneAlarm 
Pro, även denna med grundinställningarna. 
  
Alla tre brandväggarna var enkla att ladda ner, de från ZoneLabs tog lite längre tid 
än Look’n’Stop att hämta hem. Look’n’Stop hämtade vi från Soft4evers Intenet-
sida43 och lade på hårddisken under lämplig mapp. För att installera programmet 
dubbelklickade vi på ikonen i Utforskaren. Efter rekommenderad omstart av 
datorn kunde vi gå in i startmenyn under program och starta Look’n’Stop. 
ZoneAlarm och ZoneAlarm Pro hämtade vi på ZoneLabs hemsida 44 45, lade även 
dessa på hårddisken, klickade på ikonen och följde anvisningarna för att installera. 
Efter att installationen var färdig (detta gjorde vi naturligtvis vid olika tillfällen på 
vart och ett program) och datorn omstartad fick vi en förfrågan om vi ville starta 
programmet genast, vilket vi valde att göra i båda fallen.  
 

Intervjuer   
Vår intention var att göra intervjuerna per telefon, men vi har också skickat ut 
frågorna och fått dessa besvarade via e-post. Vi hade skickat ut frågor till fler 
personer, men har inte fått några svar eller annan respons från fler än de som vi 
redovisat. 
 

                                                 
42 security1.norton.com/ssc/home.asp?j=1&langid=us&venid=sym&plfid=22&pkj= 
    NKJCVGZBZTVOGXFSTZH 
43 www.soft4ever.com/LooknStop/En/index2.htm 
44 www.zonelabs.com/products/za/index.html 
45 www.zonelabs.com/products/zap/index.html 
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4 RESULTATBESKRIVNING 

4.1 Resultatredovisning  

Litteraturgenomgång 
Fler och fler människor skaffar dator hemma och får tillgång till Internet. Det 
innebär en mängd fördelar men ökar också riskerna att utsättas för något av de hot 
som Internet innebär; virus i olika former, hackare och trojaner etc. Dessutom har 
många av dessa nya användare inte så stora kunskaper om datorer och Internet.46 
 
Många människor blir chockade av hur många in- respektive utgående 
säkerhetsvarningar man får efter att ha installerat sin första brandvägg, eftersom 
man inte haft någon aning om vad som verkligen händer när man är ute på 
Nätet.47  
 
Under vår litteraturstudie har vi sett en hel del som handlar om att det finns en stor 
fara i hemmaanvändarens brist på medvetenhet när det gäller farorna på Internet. 
Man kan dela upp problemet i två delar; dels att användaren helt enkelt inte inser 
att hans/hennes dator faktiskt kan vara ett potentiellt mål för hackare, dels att 
alltför många litar lite för mycket på tekniska lösningar, som till exempel 
brandväggar.  
 
”Vad har jag på min dator som kan intressera andra? Jag har inga hemligheter 
eller något särskilt värdefullt på datorn, jag måste vara totalt ointressant för en 
hackare!” Detta är ett vanligt sätt att tänka för den hemmaanvändaren som inte 
sparar några företagshemligheter eller annat som känns viktigt, på hårddisken. Det 
gör att många som faktiskt är medvetna om att det finns diverse hot på Internet, 
inte bryr sig om att skydda sin dator. Man anser helt enkelt att risken att bli utsatt 
för intrång är minimal. Eller som Annelie Victorzon (Computer Sweden, 2001-09-
17) skriver: 

 
”- Att tänka ’Varför skulle någon vara intresserad av lilla mig?’ är 
hemdatoranvändarnas stora misstag. Det är inte dig hackarna är 
intresserade av. Utan access till ett konto.”  

 
Detta är ett återkommande tema i den litteratur vi har läst, att hemmaanvändaren 
inte alltid inser att det är själva accessen till en dator, en adress, som är intressant 
och inte så ofta innehållet i den.  
 
Mats Lövgren som skriver i ”PC för alla” menar att det är ju inte så att vem som 
helst kan få tillgång till din dator, när du kopplar upp dig med bredband, men 
tillräckligt många. Även han skriver att det är just detta att använda datorn till att 

                                                 
46 www.symantec.com/region.se  
47 www.firewallguide.com/software.htm  
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utföra attacker på andra system, som är den stora faran. Han skriver (PC för alla 
2000-09-08): 

 
”Det är kanske inte så trevligt när de undersökande myndigheterna finner 
att din burk varit inblandad i ett intrång (...)”  

 
Många hemmaanvändare har naturligtvis god kunskap om hotbilden och har lyss-
nat på experters råd om att installera en personlig brandvägg. Men att hålla sig 
uppdaterad angående allt nytt som hackare och andra lyckas prestera är ett tids-
krävande jobb och det är lätt att tänka: ”Nu har jag installerat en brandvägg, den 
fixar det mesta åt mig!”. Steve Gibson, en ofta citerad person i den litteratur vi 
läst, menar att många tänker så. Han anser att brandväggar kan invagga människor 
i en falsk känsla av säkerhet, vilket kan leda till slappa säkerhetsvanor.48 Det finns 
fler som har liknande åsikter. Michael Oke, mjukvarusystem- och säkerhets-
konsult påstår att huvudorsaken till att brandväggar inte alltid fungerar är att 
människor litar för mycket på dem.49  
 
Nedanstående analys gäller brandväggar i allmänhet och personliga brandväggar i 
synnerhet. Mycket av det som nämns om företagsbrandväggar kan även appliceras 
på personliga brandväggar på grund av att de bygger på samma grundprincip.50 Vi 
har valt att röra oss med benämningen brandväggar här för enkelhetens skull och 
använder bara uttrycket personlig brandvägg då vi av någon anledning vill betona 
att det gäller just sådana. 
 
Det finns skiftande uppfattningar om huruvida brandväggar är bra eller inte. 
Själva grundtanken med brandväggsfunktionaliteten ifrågasätts inte nämnvärt, 
utan snarare om de olika brandväggarna verkligen uppfyller vad de lovar eller 
klarar av vad man förväntar sig. 
 
Även problemet med brandväggar skulle kunna delas in i två grupper, dels att det 
finns en övertro på brandväggen som en ensam säkerhetslösning och dels att alla 
brandväggar inte klarar det försäljarna påstår. Det är ett genomgående tema i både 
tryckt och digital litteratur att det är vanskligt att helt förlita sig på enbart en 
brandvägg. Eller som Dug Song (Computer Fraud&Security, Volume 19, Issue 6, 
2001-10-01) uttrycker det:  
 
 ”The real problem is the blind trust most people place in their firewalls” 
 
Vilket på svenska blir ungefär: ”Det verkliga problemet är den blinda tillit de 
flesta människor har till sin brandvägg.” Det finns fler uttryck i samma anda, här 
sagt av Graham Titterington (Computer Fraud & Security, Volume 2001, Issue 5, 
1 May 2001):   

 

                                                 
48 www.grc.com  
49 Hansen, M D, Firewalls: Not as safe as you thought, Professional Safety  
50 Mitrovic, P, Handbok i IT-säkerhet 
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“People are aware that they need to use a firewall, but are not so aware of 
its limitations.” 

 
Ungefär: ”Människor är medvetna om att de behöver använda en brandvägg, men 
är inte så medvetna om dess begränsningar.” Listan med citat kunde göras betyd-
ligt längre men vi väljer att nöja oss med dessa två vid detta tillfälle. 
 
I boken ”Handbok i IT-säkerhet” menar författaren att hela fyra femtedelar av 
arbetet med säkerhet handlar om eftertanke och organisation och att den reste-
rande femtedelen är tekniken som behövs för att uppnå målet.51 Man kan säga att 
till exempel brandväggar och antivirusprogram blir som ett komplement till övrigt 
säkerhetsarbete och inte som fristående lösningar som klarar sig på egen hand. 
 
En undersökning gjord bland företag i USA i slutet av 90-talet visade att 80 
procent av de svarande hade brandvägg. Nästan elva procent av dessa sade att 
någon hade lyckats bryta sig igenom deras brandvägg under senaste året. Mer än 
hälften av de drabbade menade att detta berodde på felaktigt handhavande av 
brandväggen, endast några få procent att det var själva produktens fel och reste-
rande att det var en kombination av båda orsakerna.52 
 
Det finns även skribenter som menar att många av de personliga brandväggar som 
säljs eller delas ut gratis på Nätet är av dålig kvalitet och inte håller vad de lovar. 
En som påstår detta är Steve Gibson, som vi nämnt tidigare i uppsatsen. Han har 
lång erfarenhet gällande datasäkerhet och tar på Internet-sidan www.grc.com upp 
tips och information om ämnet och distribuerar (gratis) ett flertal testprogram, 
som vi för övrigt har använt oss av. Han är mycket kritisk till ett antal brand-
väggar av olika fabrikanter. Han har gjort diverse tester53, ofta med för brand-
väggsförsäljarna pinsamt resultat. Dessa drar han sig inte för att redovisa öppet 
och får, inte helt oväntat, kritik från en del försäljare som anser sig påhoppade. De 
företag som tagit till sig kritiken och rättat till bristerna i sina produkter tas också 
upp och redovisas. Kritiken från irriterade försäljare tar han med ro och skriver: 
 

“Firewall vendors must accept responsibility for the security of their 
products.  If they don't, who will?”54 

 
Vilket betyder ungefär: ”Brandväggsförsäljare måste acceptera att de bär ansvaret 
för att deras produkter är säkra. Om inte de bryr sig, vem gör det då?”55  
 
 
Ett allvarligt fel med en del personliga brandväggar, enligt ett par olika källor56 57,  

                                                 
51 Mitrovic, P, Handbok i IT-säkerhet 
52 Denning, D E, Information Warfare and Security  
53 grc.com/lt/responses.htm  
54 grc.com/lt/disclosure.htm  
55 www.grc.com 
56 Connolly, P J, Desktop firewalls require a … , InfoWorld 
57 Berinato, S, Personal Firewalls not so safe, eWeek 
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är att det finns ett synnerligen enkelt sätt att överlista den. En hackare kan med 
ganska enkla medel förklä sitt elaka program så att brandväggen tror att det är ett 
godkänt och nyttigt program som ”knackar på”. På så vis kan det ta sig in och ut  
genom brandväggen utan att den reagerar. 
 
Det är inte helt lätt att hitta någon information om brandväggar som inte lägger in 
åtminstone någon liten brasklapp, till exempel om hur viktigt det är att hålla 
ögonen öppna för rättningar av produkten. Brandväggsförsäljarna framställer 
naturligtvis sina produkter i så positiva ordalag som möjligt. Men även på dessa 
Internetsidor kan det finnas påpekande om att man bör komplettera med till 
exempel antivirusprogram. 
 
Någon försäljare skriver med fetstil:”Launch it. Forget it. Trust It”.58 (ungefär 
”Sjösätt den. Glöm den. Lita på den.”) Detta är ju tvärt emot vad många skribenter 
har uppmanat till, då de tvärtom hävdar vikten av att uppgradera sin produkt och 
att en brandvägg alltid måste kompletteras med ett säkerhetstänkande. 
 
I flera av de böcker vi läst nämns brandväggarna varken i särskilt positiva eller 
negativa ord utan man redovisar helt enkelt vad en brandvägg är. I den tidigare 
nämnda boken ”Handbok i IT-säkerhet” menar Mitrovic att den personliga 
brandväggen ger ett utmärkt skydd till datorn, men även han betonar på andra 
ställen i boken att säkerhet är mer ett koncept än en produkt.59 
 
Det finns även de som menar att vissa brandväggar överreagerar på ”intrångs-
försök”. De loggar alla som ”knackar på”, men allt behöver inte vara intrångs-
försök utan är ofarlig datatrafik som bland annat kallas IBR (Internet Background 
Radiation), på svenska ibland kallat bakgrundsbrus.60 Detta fenomen kan göra att 
människor skräms upp i onödan. 
 
I litteraturen finns inga entydiga förklaringar och exakta svar på vad en brandvägg 
skyddar mot. Det finns däremot uppgifter att hämta om vad tanken med en 
brandvägg är. Det kan vi egentligen sammanfatta i en mening: En personlig 
brandvägg ska isolera datorn den är satt att skydda, genom att inspektera all data 
till och från Internet för att ta reda på om det får passera eller inte.61 Det finns 
flera åsikter om vad en brandvägg bör skydda mot, bland annat säger Mashall 
Breeding att en bra personlig brandvägg ska göra din dator osynlig på Nätet, i och 
med att portskanning! är ett vanligt sätt för hackare att leta reda på lämpliga 
”offer”62. 
 
Det kan vara lättare att hitta klara uppgifter om vad en brandvägg inte skyddar  

                                                 
58 www.zonealarm.com/products/za/index.html  
59 Mitrovic, P, Handbok i IT-säkerhet 
60 Sengstack, Jeff, Make Your PC Hacker-Proof, PC-World 
61 www.grc.com  
!   portskanning se Ordlista 
62 Breeding, M, A prescription for computer health, Information Today 
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mot, vilket är nog så viktigt att veta. Ola Sigurdson, skribent på den numera ned-
lagda tidningen Datateknik 3.0, skriver att brandväggar inte skyddar mot till 
exempel trojanska hästar skickade via e-post eller vissa elaka program på webb-
sidor.63 Enligt Marshall Breeding, Information Today, gör personliga brandväggar 
inte så mycket för att stoppa virus, men skyddar mot hackare och maskar.64 
 
Vad man kanske i första hand måste ha klart för sig är att det finns fler ”smitt-
vägar” till datorn än Internet. Det finns exempel på företag som skaffar dyra 
brandväggar men inte tänker på att även en diskett kan föra vidare smitta och att 
information kan stjälas på annat sätt än över Internet.65  
 
Som en sammanfattning av den litteratur vi läst i ämnet brandväggar kan vi delge 
er ett utdrag ur en artikel: 
 

”There’s no such thing as perfect security, but personal firewalls can take 
care of all but the most committed intruders. As IDC analyst Chris 
Christiansen says, ‘It’s better than going naked.’ ” 66 

 
Vilket vi översätter till följande: ”Det finns ingen fullständig säkerhet, men en 
personlig brandvägg kan ta hand om allt utom de mest fanatiska inkräktarna. Som 
Chris Christiansen, analytiker på IDC, säger: ’Det är bättre än att vara naken.’ ” 
 

Tester 

Utan brandvägg 
Resultatet av Shields Test på testdator 1 var riktigt bra, GRC:s server kunde inte 
koppla upp sig mot vår testdator. Testet (eller Steve Gibson snarare!) gratulerade 
oss, men bad oss att tänka efter lite innan vi skulle ”korka upp champagnen”: ”Det 
jag inte kan göra idag (ta sig in i vår testdator) KANSKE jag kan göra imorgon”. 
Han avslutade varningen med: ”En FALSK känsla av säkerhet är värre än att vara 
osäker”.  
 
Testdator 2 avslöjade lite mer än testdator 1, GRC:s server kunde visserligen inte 
koppla upp sig mot den men användarnamn, datorns namn och arbetsgrupp var 
synliga för testet.  
 
På både testdator 1 och testdator 2 visade Ports Probe samma resultat. tio av de 
tolv testade portarna var stängda, en var öppen medan en var i stealth-läge. Port 
nummer 135 RPC (Remote Procedure Call) var öppen och är av en typ som inte 
kan stängas. Den som var i stealth-läge var port nummer 139 NetBIOS, vilken är 
det största säkerhetshålet för Windows-maskiner.  

                                                 
63 Sigurdson, O, Brandväggar: Inte tillräckliga för säker bredband, Datateknik 3.0 
64 Breeding, M, A prescription for computer health, Information Today 
65 www.interhack.net/pubs/fwfaq/#SECTION00033000000000000000 
66 Thompson, C, When hackers make house calls, Fortune 
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LeakTest är tänkt att köras på datorer med brandväggar. På båda datorerna fick vi  
 
beskedet att testet hade lyckats bryta sig igenom vår brandvägg eller att vi helt 
enkelt inte hade någon sådan, vilket vi ju inte heller hade vid det tillfället. 
 
Flera av de olika delundersökningar som Scan for Security Risks utförde var 
godkända på båda datorerna. Testet kunde inte upprätta någon kontakt med våra 
testdatorer, men påpekade att det kunde ”se” vår närvaro på Internet, men att detta 
inte ansågs vara en direkt säkerhetsrisk. Det gick inte heller att upprätta någon 
kontakt på, ett för Trojaner, vanligt sätt. På testdator1 gick det inte att komma åt 
information via NetBIOS-porten, vilket det däremot gjorde på testdator 2. Testet 
menade att det inte fanns något antivirusprogram installerat, trots att det fanns det 
på båda datorerna. På testdator 2 var detta antivirusprogram dessutom ett program 
från samma leverantör som distribuerar testet! Vi fick även påpekande om att 
webbläsaren läckte information. 
 

Med Look’n’Stop 
... som installerades på testdator 1. 
 
Shields Test-testet skilde sig inte på något sätt ifrån det tidigare testet. 
 
Desto större skillnad visade Ports Probe, där alla portar utom en var försatt i 
stealth-läge. Port 113 IDENT var enbart stängd, denna porten kan läcka känslig 
identitetsinformation. 
 
LeakTest lyckades ta sig igenom Look’n’stops brandvägg. 
 
Scan for Security Risks lämnade samma resultat även med brandväggen 
installerad. Vi fick dock ett påpekande, som vi även fick utan brandvägg, där man 
sa att om det fanns en brandvägg installerad så var den troligtvis inte rätt inställd. 
Detta med tanke på att vår närvaro på Internet var synlig.  
 

Med ZoneAlarm 
... som installerades på testdator 1. 
 
Shields Test-testet skilde sig inte heller med denna brandvägg på något sätt ifrån 
de båda tidigare testen. 
 
Ports Probe visade ett resultat som var ännu något bättre än med föregående 
brandvägg. Denna gången var alla portar i stealth-läge. 
 
LeakTest lyckades inte ta sig igenom, utan blev hindrad av ZoneAlarm. 
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Scan for Security Risks lämnade i stort sett samma resultat som vid de två 
tidigare testen. Skillnaden var att vi inte längre syntes på Internet. 

Med ZoneAlarm Pro 
... som installerades på testdator 2. 
 
Shields Test visade att GRC:s server inte längre kunde se användarnamn, datorns 
namn eller arbetsgrupp. 
 
Ports Probe visade att alla portar var försatta i stealth-läge. 
 
LeakTest lyckades inte ta sig igenom brandväggen. 
 
Efter installation visade det sig vid körning av Scan for Security Risks att 
NetBIOS inte längre läckte någon information och att vi inte längre syntes på 
Internet, i övrigt var resultatet detsamma som tidigare. 
 

Sammanfattning tester 
 
BRANDVÄGGAR Look'n'Stop ZoneAlarm ZoneAlarm Pro 
TESTER    
Shields Test       
Internet port 139 osynlig osynlig osynlig 
NetBios säker säker säker 
      
Port Probe     
  Alla portar osynliga Alla portar osynliga Alla portar osynliga 
  utom 113 IDENT     
  som var stängd     
      
LeakTest, trojantest     
  Tog sig ut kunde inte ansluta kunde inte ansluta 
      
Scan for Security Risks     
Nätverkskänslighet säker säker säker 
NetBios-tillgänglighet säker säker säker 
Trojanaktivietet säker säker säker 
om antivirusprogram finns hittade inget hittade inget hittade inget 
hur gammalt detta är kördes inte kördes inte kördes inte 
om webläsaren läcker        
information om besökta        
websidor Risk Risk Risk 
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Som en sammanfattning kan vi nämna att två av de brandväggar vi testat 
(Zonelabs båda produkter) håller vad de lovar inom de område vi har kunnat 
kontrollera med hjälp av testen, medan den tredje har vissa luckor.  
 
Det finns två delar av det testen kontrollerar som ingen av brandväggarna 
åtgärdar, dels frånvaron av antivirusprogram, dels att webbläsaren läcker 
information om senaste besökta Internetsidor. Personliga brandväggar brukar inte 
tillhandahålla antivirusprogram, alltså är det inte något man kan förvänta sig och 
mycket riktigt är det inte heller någon av brandväggarna som påstår att de gör det. 
På samma sätt är det inte någon av dem som påstår sig ta hand om den ”läckande” 
webbläsaren. 
 
Vad som däremot lovas av alla tre är att de ska skydda mot trojaner. Det är svårt 
att med hjälp av testerna se huruvida brandväggarna verkligen stoppar en trojan 
från att ta sig in i datorn, men vi kan heller inte säga att de inte stoppar den. Vad 
vi faktiskt kan se är att om man redan har en trojan inplanterad i datorn, av den 
typen som LeakTest fingerar, så kan den inte ta kontakt med en utomstående 
server om man har ZoneAlarm eller ZoneAlarm Pro installerat, medan 
Look’n’Stop släpper igenom den utan att reagera. 
 
Vi kunde inte med hjälp av testerna se någon som helst skillnad mellan 
ZoneAlarm och ZoneAlarm Pro, skillnaderna ligger mer på det planet att den 
senare kan användas i mindre nätverk och även att den stoppar maskar och virus i 
e-mailbilagor, alltså sådant som antingen inte har med säkerheten att göra eller 
som inte kontrolleras i våra test. 
 

Intervjuer 
Mikael Lund på Affärsverken anser att det största hotet mot deras kunder, det vill 
säga de som har anslutit sig till deras bredbandsuppkoppling och därmed har den 
medföljande brandväggen, är filöverföring via olika typer av program samt e-post 
med bifogade filer som man öppnar. 
 
I sakens natur ligger att han inte vill avslöja vilken typ av brandvägg man använ-
der sig av och inte heller hur denna är konfigurerad (säkerhetstänkande), men man 
kan göra i princip allt utåt och inget inåt.  
 
Kunden syns inte på Nätet på grund av dynamiskt tilldelad IP-adresser som byts 
vartannat dygn. Den medföljande brandväggen skyddar mot hackning, trojaner, 
DoS-attacker!, spoofing etc. Mikael Lund anser att rent generellt bör en brandvägg 
klara av allt den är avsedd att klara om den är rätt konfigurerad.  
 
Som skydd i övrigt, anser Mikael Lund, bör man alltid ha ett antivirusprogram 
installerat och uppdatera detta kontinuerligt. En egen personlig brandvägg ska inte 

                                                 
!  DoS se Ordlista 
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behövas i Affärsverkens bredbandsnät. I övrigt bör man (hemmasurfaren) för att 
skydda sig, vara försiktig med att ta emot filer och e-post med bifogade filer, 
virusskanna alla filer man tar emot via filöverföringsprogram eller i e-post. 
 
Anders Johansson anser att de största hoten mot privatpersoner med Internetupp-
koppling är att man utan att förstå det hamnar på webbsidor som automatiskt 
kopplar ner den befintliga uppkopplingen och sen kopplar upp igen mot en betal-
server, i värsta fall mot en sådan i till exempel Thailand eller Karibien, vilket kan 
bli mycket dyrt. 
 
Ett stort hot är också att få in trojaner som kan skicka ut privat information. Han 
anser att det är viktigt att man inte förvarar allt för mycket viktig eller känslig 
information på sin hårddisk. 
 
För att skydda sig mot dessa olika hot, bör man dels spärra sin telefon för 
utlandssamtal, dels, om man är rädd för intrång, installera brandvägg för att få 
reda på om och i så fall vem som försöker ta sig in, samt kontinuerligt uppdatera 
Windows och antivirusprogram, det sistnämnda ett måste.  
 
Övrigt säkerhetstänkande för att uppnå en acceptabel säkerhet, menar Anders 
Johansson, är att uppdatera Microsofts Officepaket och om man använder sig av 
Outlook eller Outlook Express, inte spara sina adresser i programmets adressbok – 
detta för att förhindra maskar från att spridas. 
 

Sammanfattning intervjuer 
Mikael Lund nämner att deras brandvägg är konfigurerad så att man kan göra i 
princip allt utåt och inget inåt. Vår tolkning är att han menar att den på så vis 
stoppar hackare från att ta sig in, men att man inifrån kan koppla upp sig mot vad 
man önskar. Det skulle vara intressant att köra exempelvis LeakTest (fingerad 
trojan) för att kontrollera om det kan koppla upp sig genom brandväggen, men 
detta är ju inget vi har någon möjlighet till. Han menar att Affärsverkens bred-
bandskunder inte behöver installera någon personlig brandvägg, men med tanke 
på att ”man i princip kan göra allt utåt” och sättet trojaner arbetar på, skulle vi 
ändå vilja rekommendera det. 
 
Det Anders Johansson anser vara största hotet mot vår målgrupp är otydliga 
webbsidor där man kan bli uppkopplad mot betalserver. Detta har efter intervju-
tillfället även tagits upp i SVT Kanal 1:s PLUS måndagen den 3 december. Där 
nämndes att det finns exempel på folk som har fått telefonräkningar på 100 000 
kronor efter att ha besökt Internetsidor där modemet har kopplats ner och kopplats 
upp mot en modempool i Karibien. De nämnde i samma program att det vid besök 
på en porrsida poppar upp mängder av rutor som man klickar för att stänga ned, 
plötsligt kommer en ruta där man tillfrågas om man vill ladda hem program. 
Klickar man av misstag ja i den rutan, vilket är mycket lätt hänt i ”virrvarret” av 
rutor, beställer man tjänsten och företaget läser av sin nummerpresentatör och kan 
på så vis spåra abonnemangsinnehavaren och skicka faktura till denne. 
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4.2 Frågeställningsanalys  

Vad är/innebär datasäkerhet? 
Har man uppnått datasäkerhet, eller den delen av datasäkerhet som vi valt att 
begränsa oss till, innebär det att vi är skyddade mot intrång, virus, maskar, 
trojaner och annan ohyra. Datasäkerhet är ett komplext område som inte kan 
uppnås med enbart tekniska "prylar". Antivirusprogram, brandväggar och andra 
säkerhetsprodukter kan bara ses som ett komplement till ett sunt 
säkerhetstänkande. 
 
Ett sunt säkerhetstänkande bygger i första hand på vanligt sunt förnuft. Precis som 
människor är olika försiktiga i sitt umgänge med andra personer, ser vårt 
säkerhetstänkande, gällande datorer, olika ut. Vad man måste vara medveten om 
är att man utsätter sig för risker när man t ex laddar hem musik eller program, 
surfar på Nätet, sätter in en diskett eller öppnar filer som bifogats e-post. Det enda 
sättet att skydda sig helt från alla faror, är att koppla bort modem eller 
bredbandsuppkopplingen och "tejpa" igen diskett- och CD-/DVD-stationen. Detta 
är att jämföra med att dra sig tillbaka från sitt umgänge och  civilisationen, att bli 
eremit och det är ju få av oss som väljer denna lösning. 
 
Datasäkerhet handlar också om medvetenhet, det handlar mycket om att känna till 
farorna och att vara kritisk men inte låta rädslan begränsa ens frihet. 
 

Vad skyddar en brandvägg mot?  
Det är inte helt lätt att hitta entydiga svar på vad en brandvägg skyddar mot, 
mycket beror på att brandväggar inte är en homogen grupp. Detta syns i våra 
tester, då två av de brandväggar vi testat håller vad de lovar, medan den tredje har 
vissa luckor. Look’n’Stop säger sig skydda mot trojaner och kontrollera all 
programvara som försöker koppla upp sig mot Internet. Ändå tar LeakTests 
fingerade trojan sig ut på Internet. Vad som säkert kan sägas är att grundtanken 
med en brandvägg kan liknas vid en tullkontroll mellan två länder. De 
brandväggar vi testade sade sig ha lite olika funktioner, men huvudsakligen ska de 
kontrollera in- och utgående data, kontrollera programvara som försöker koppla 
upp sig mot Internet, loggning och skydd mot trojaner. ZoneAlarm och 
ZoneAlarm Pro gör dig dessutom osynlig på Nätet, vilket man bör kunna förvänta 
sig av en bra brandvägg. Generellt sett bör man i alla fall kunna kräva att en 
brandvägg klarar av det den påstår sig skydda mot, om den är rätt konfigurerad. 
 
Något som är viktigt att påpeka är att eftersom hotbilden hela tiden förändras; 
hackare hittar nya kryphål att ta sig igenom och nya virus skapas, kan man aldrig 
säkert säga att en brandvägg klarar alla angrepp.  
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Vad skyddar brandväggen inte mot? 
Flertalet brandväggar skyddar inte mot trojanska hästar skickade via e-post, även 
om ZoneAlarm Pro menar att de kan det, dock är inte detta något vi testat. 
Brandväggar skyddar dessutom inte mot virus eller vissa typer av elaka program 
som kan finnas på webbsidor. Självklart skyddar brandväggar inte mot infekterade 
disketter eller CD-/DVD-skivor. 
 
De brandväggar vi testade gjorde inget åt att webbläsaren läckte information, 
alltså avslöjar vilka sidor på Internet användaren senast besökt. Möjligen kunde 
inte just våra brandväggar skydda mot detta (i informationen framgår ingenting 
om denna aspekt), eller så kunde en annorlunda inställning ha påverkat det, men 
vi valde att endast testa med standardinställningarna.  
 

4.3 Slutsatser 
 
Brandvägg – falsk säkerhet!  
En brandvägg kan invagga i falsk säkerhet, då datasäkerhet är ett 
komplext område. 

 
Vi anser att våra tester och intervjuer men framför allt litteraturstudier, verifierar 
hypotesen. Testerna visar att brandväggar inte alltid klara det de lovar. Även i 
litteraturen finns information om detta, till exempel genom Steve Gibson.67 Men 
även om en brandvägg gör det den säger sig klara av innebär det ändå inte att man 
har full datasäkerhet. Hotbilden förändras hela tiden, hackare hittar nya vägar och 
kryphål att ta sig igenom olika säkerhetsanordningar. Dessutom finns det ett stort 
antal smittvägar, det finns så många sätt att bli drabbad av de olika hoten.  
 
I våra intervjuer fick vi också synpunkter på vad som är stora hot mot hemma-
användaren; filöverföring, e-post med infekterade filer och otydliga webbsidor där 
man, utan att förstå eller märka det, blir uppkopplad mot betalserver. Inget av 
dessa hot skyddas man mot med en brandvägg. 
 
Med hjälp av litteraturen har vi kunnat dra slutsatsen att en del av dagens hemma-
användare inte är så insatta i risker och hot, och man tror att genom att installera 
en brandvägg så löser man alla problem, man ser inte begränsningarna. Andra 
känner till hoten men inser inte att de är potentiella offer. 
 
Även om vi här har visat på att brandväggar lätt invaggar användaren i en falsk 
säkerhet, så visar ändå hotbilden på att brandväggar behövs, men att man också 
måste komplettera med annan programvara samt säkerhetstänkande. 
 

                                                 
67 www.grc.com 
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Vi tycker att det citat vi tidigare avslutat litteraturgenomgången med är en bra 
sammanfattning av vad vi kommit fram till i vår undersökning. 
 

”There’s no such thing as perfect security, but personal firewalls can  
take care of all but the most committed intruders. It’s better than going 
naked.” 68 

 
 
 
 

                                                 
68 Thompson, C, When hackers make house calls, Fortune 
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5 SLUTDISKUSSION 
 
Eftersom hotet mot datasäkerhet hela tiden förändras, kommer det ständigt upp-
gifter om nya virus och maskar, nyupptäckta buggar i program och uppgra-
deringar av säkerhetsprogram. Det har gjort att det varit svårt att sätta punkt för 
denna uppsats, att besluta om vad som ska vara med eller inte. Som exempel kan 
nämnas att vi valde en certifierad brandvägg för att få högsta möjliga kvalitet, 
varpå vi, efter att både tester och resultatbeskrivning var gjorda, fick uppgifter om 
att den har vissa brister.  
 
Den enda certifieringen av brandväggar vi hittade utfördes av forsknings-
avdelningen på ett internationellt företag. Det hade naturligtvis känts tryggare om 
någon form av myndighet hade stått för certifieringen istället. 
 
Med vår uppsats har mycket av grundtanken varit att uppmana hemmaanvändaren 
att inte utsätta sig för olika hot. Paradoxen i detta är att vi själva utsatt oss för 
risker genom att både köra testprogram direkt från Nätet och dessutom ladda hem 
brandväggar och tester, till exempel LeakTest som sparades på hårddisken, det 
kunde ju lika gärna varit en trojan! Testet Scan for Security Risks distribueras av 
ett företag som även säljer brandväggar, här bör det ”ringa en liten klocka”; 
företaget kan ju faktiskt vinna på att framställa hotet som större än vad det egent-
ligen är. Vi fann det lite märkligt att testet inte kände av Symantecs eget 
antivirusprogram. 
 
Även detta visar på hur komplicerat datasäkerhetsbegreppet är. Naturligtvis hade 
det varit intressant att själva skapa testverktygen, men av flera skäl, bland annat 
tidsbrist, var inte detta möjligt.  
 
Som kuriosa kan nämnas att när vi hade installerat en av brandväggarna kom det 
genast drygt 300 varningar om att brandväggen hade stoppat lika många försök till 
intrång. Detta skulle kunna göra vem som helst misstänksam, på gränsen till 
paranoid, men allt som registreras är inte intrångsförsök, utan kan vara 
bakgrundsbrus. 
 
Under den tid vi har arbetat med uppsatsen har vi vid flertalet tillfällen diskuterat 
med vänner och bekanta om vårt ämne. Vår uppfattning är att många är väldigt 
omedvetna om risker och hotbilder och ytterst få har någon brandvägg installerad. 
 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Något vi endast har berört som snabbast är att vi kan vilja skydda våra barn och 
oss själva från icke önskvärda sidor på Internet. Detta ser vi som en intressant idé 
till fortsatt forskning. 
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7 APPENDIX 
 

Ordlista 
 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. En teknik för 

snabb överföring via befintliga telefonlinjer. 
 
Antivirusprogram Ett verktyg/program som letar igenom din dator 

efter virus och tar bort alla virus det hittar. 
 
Applikation   program 
 
Avinstallera   Att ta bort ett installerat program från datorn. 
 
Bootsektor En del av hårddisken som innehåller information 

som behövs för att påbörja laddning av 
operativsystemet (t.ex. Windows 98 eller Linux)  
varje gång datorn startas. 

 
Brandvägg Ett system som skapar en mur mellan ett eller flera 

nätverk och släpper igenom dataflödet enligt 
gällande föreskrifter. Se även kapitel 2.2 
Brandvägg. 

 
Bredband   Enligt Post- och telestyrelsen: 

Bredband handlar i grunden om att snabbt kunna 
skicka stora mängder digital information mellan två 
punkter. TV-sändningar, telefoni, radio, bilder och 
musik är exempel på information som kan 
förmedlas med digital teknik. Ett sätt att beskriva 
bredband är hög kapacitet för digital överföring av 
information (...). Det är dok viktigt att betona att det 
inte finns någon officiell definition av begreppet 
bredband. Exemplen här nedan visar på det. 

 
 IT-kommissionen, regeringens rådgivare 

i IT-frågor, menar att bredband inom 
några år bör innebära en 
överföringskapacitet på minst 5 Mbit/s 
(5 miljoner ettor och/eller nollor per 
sekund) i båda riktningarna, d.v.s. till 
och från användaren. 

 I regeringens IT-proposition våren 2000 
användes en beskrivning av bredband 
som minst 2 Mbit/s i båda riktningarna. 
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I det här sammanhanget är två saker viktiga att 
poängtera. För det första kan ingen operatör 
garantera en viss hastighet vid surfning på Internet, 
annat än i sitt eget nät. För det andra är det viktigare 
att operatören kan utöka kapaciteten i Nätet när 
tjänster kommer som kräver detta, än vilken 
bredbandshastighet som erbjuds dig i dagsläget.69 
 

Cookie Ett meddelande som lagras som en textfil i din dator 
när du besöker vissa sidor på Internet och som gör 
att det går att identifiera dig som surfare och 
besökare på just denna webbsida. Se även kapitel 2, 
under Hotbild. 

 
DoS  Denial of Service. Åtgärd som hindrar delar av ett 

system eller nätverk från att fungera korrekt. DoS 
kan uppstå när ett system, t ex en webbserver, 
bombarderas med anrop. Se även kapitel 2, under 
Hotbild. 

 
E-post, mail, e-mail  Elektronisk post som skickas över Internet. 
 
FTP File Transfer Protocol. Ett sätt att överföra eller 

kopiera filer mellan datorer. 
 
Hackare /Hacker Ursprunglig betydelse: person som kan mycket om 

datorsystem och är duktig på att programmera. 
(entusiastiska programmerare och hängivna 
amatörer) 
Nuvarande betydelse: person som bryter sig in i 
datorer i huvudsak för att stjäla och förstöra. 
Hackaren utforskar innehållet i datorer, inklusive 
säkerhetsluckor och passar ibland på att utnyttja 
sina upptäckter. 

 
Hårddisk (disk) Minnesenhet som består av en skiva där 

informationen lagras magnetiskt. I persondatorer är 
hårddisken vanligen fast inbyggd. 

 
IP-adress/nummer   En typ av numerisk adress som datorer använder  
 

                                                 
69 http://www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=1920 
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Klientprogram Ett program som finns på en dator och som används 
till att kommunicera med en server på en annan 
dator. 

   
Kompatibel   Fungerar tillsammans med. 
 
Kryptering Ett sätt att förändra data efter ett givet mönster så att 

det blir oläsligt för alla som inte känner till 
mönstret. 

 
Körbara filer filer som kan exekveras, dvs program 
 
Ladda hem, ladda ner Här: kopiera data från en dator till en annan ofta 

över Internet. 
 
Makro  Vanligtvis menar man en grupp av instruktioner 

som körs inom ett dokument. Många program ( t ex 
Excel och Word) möjliggör att göra sina egen 
makron så att man inte måste upprepa ett antal 
sammanhängande instruktioner ett efter ett. 

  
Mask  Självständigt program som förökar sig på egen hand 

och tar sig från dator till dator. Se även kapitel 2, 
under Hotbild. 

 
Mjuk- och hårdvara Hårdvara är de fysiska delarna av datorn, alltså 

sådan man kan röra vid. Mjukvara är program t.ex. 
Microsofts Word.   

 
NetBIOS Network Basic Input / Output System. Ett system 

som möjliggör för en PC att koppla upp mot och 
kommunicera med ett nätverk. 

 
Personlig brandvägg Även hemmabrandvägg, PC-brandvägg. En brand-

vägg som används på en dator t.ex. i hemmet för att 
skydda mot faror på Internet. Se även kapitel 2, 
under Brandvägg.  

 
Port Ingång / utgång till datorn. All kommunikation sker 

genom portarna. Det finns drygt 65 000 sådana 
portar. 

 
Portskanning Ett sätt att känna av en dators eller ett näts svagheter 

genom att begära information från portarna. Kan 
användas av IT-personal för att upptäcka och 
åtgärda säkerhetsluckor, men som även kan 
användas i ont syfte.  
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Portnummer   Ett nummer för varje port, ett slags id-nummer. 
 
Server Datorprogram som tillhandahåller gemensamma 

servicefunktioner i ett datornät, t.ex. datalagring och 
e-postkommunikation 

 
Spam    Oönskat mail ofta av typen bli-rik-snabbt-och-lätt. 
 
Surfa Besöka olika webbplatser genom att använda de 

länkar som finns på webbsidorna, möjligen utan att 
ha ett på förhand definierat mål. 

 
Systemfil Fil som behövs för att datorn ska fungera.  
 
Trojan  Ett skenbart  nyttigt eller roligt, oskyldigt program 

som innehåller dold kod som kan modifiera, 
använda och förstöra data. Program med trojanska 
hästar sprids vanligen via Internet. Spel, 
gratisprogram och skärmsläckare är vanliga bärare 
av trojanska hästar. Se även kapitel 2, under 
Hotbild. 

 
Trådlösa nätverk Nätverk där man byter ut sladdar och kablar mot 

t.ex. radiokommunikation eller infraröd 
kommunikation. 

 
Virus Ett litet oönskat program som kan infektera en dator 

och t.ex. förstöra dokument, radera hela hårddisken 
eller bara tala om att det finns. Se även kapitel 2, 
under Hotbild. 

 
VPN Virtual Private Network. En tjänst som innebär att 

lokala nät och telefonnät inom ett företag samt 
distansarbetande anställdas datorer och telefoner 
kopplas samman i en tele- eller datanätoperatörs nät 
på ett sådant sätt att det för användarna ter sig som 
ett enda företagsnät. 
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Intervjufrågor 
Våra frågor till Mikael Lund på Affärsverken. 
 

 I den information som ni gått ut med till hushållen står det: 
”Höghastighetstjänsterna är kvalitetssäkrade och skyddade, vilket ger en 
säker väg ut i den digitala världen.” Höghastighetstjänsterna eller den ”fasta 
uppkopplingen” – innebär detta bredband?  

 Hur är detta kvalitetssäkrat – enligt vad?  
 Det står också att tjänsterna är ”skyddade”, hur då? 
 Vilken överföringshastighet? (IT-kommissionen rekommenderar minst 5 

Megabit för bredband) - I Tekniska data står det att man får ”10 Megabit 
till varje lägenhet, uppgraderingsbart och 1000 Megabit till varje fastighet”, 
vad innebär detta – 10 Megabit vad? Är det detta som är 
överföringshastigheten? 

 Enligt IT-kommissionen bör inte fler än 30 anslutningar vara beroende av en 
och samma förbindelse (om det händer något skall aldrig fler än 30 
användare drabbas), är detta något ni följer? 

 Är det ett nätverk (LAN / WAN) jag som hyresgäst blir kopplad till? Om så 
är fallet, vad har jag för skydd mot att mina grannar kan komma åt min 
dator? 

 Vad anser ni vara det största hotet för privatpersoner med uppkoppling mot 
Internet? 

 Ni uppger att ni skyddar era Internettjänster med en brandvägg, Vilken typ 
av brandvägg är detta? 

 Hur är den konfigurerad – hyresgäster måste ha olika krav och önskemål?   
 Vad skyddar denna brandvägg mot? 
 Vad bör man räkna med att en brandvägg inte klarar av? 
 Tilldelas man en dynamisk (hur länge är IP-numret giltigt?) eller statisk IP-

adress? 
 I rutan ”Internetsupport Plus” nämns att ni ger rådgivning vid installation av 

modem eller nätverkskort, i vilket sammanhang behöver man ha modem? 
 Bör jag skaffa mig något annat skydd, exempelvis antivirusprogram eller en 

egen personlig brandvägg? 
 Har ni några konkreta råd till ”hemmasurfaren” för att uppnå en acceptabel 

säkerhet? Finns det mer information att få om hur jag skyddar mig mot 
intrång? 
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Frågorna till Anders Johansson, Globesoft AB 
 

 Vad anser du vara det största hotet för privatpersoner med uppkoppling mot 
Internet? 

 Hur bör/kan man skydda sig mot detta hot? 
 Har du någon erfarenhet av personliga brandväggar? 
 Är det något du rekommenderar i dessa bredbandstider? 
 Anser du att det i så fall behövs något komplement till brandväggen? 
 Vad bör/kan man kräva av en brandvägg? 
 Vad bör man räkna med att en brandvägg inte klarar av? 
 Har du själv någon brandvägg hemma?  
 I så fall vilken sort? (mjuk-/hårdvaru, nedladdad från Internet etc) 
 Har du några konkreta råd till "hemmasurfaren" för att uppnå acceptabel 

säkerhet? 
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Testresultat  

ShieldsUp!:s resultat, samma både utan och med Look’n’Stop 
respektiver ZoneAlarm på testdator 1 
Your Internet port 139 does not appear to exist!  
One or more ports on this system are operating in FULL STEALTH MODE! 
Standard Internet behavior requires port connection attempts to be answered with 
a success or refusal response. Therefore, only an attempt to connect to a 
nonexistent computer results in no response of either kind. But YOUR computer 
has DELIBERATELY CHOSEN NOT TO RESPOND (that's very cool!) 
which represents advanced computer and port stealthing capabilities. A machine 
configured in this fashion is well hardened to Internet NetBIOS attack and 
intrusion. 
 
Unable to connect with NetBIOS to your computer. 
All attempts to get any information from your computer have FAILED. (This is 
very uncommon for a Windows networking-based PC.) Relative to vulnerabilities 
from Windows networking, this computer appears to be VERY SECURE since it 
is NOT exposing ANY of its internal NetBIOS networking protocol over the 
Internet. 
 
Before You Break Out the Champagne... 
It is true that this server was unable to connect to your machine just now — and 
that's definitely great news! But with the benefit of the incredible experience I'm 
gaining from the impact of this site's 10,623,971 (and counting) recent visitors, 
I'm rapidly evolving more robust and reliable means of determining a remote 
machine's Internet vulnerability. 
 
What I could NOT do today, I MIGHT be able to do tomorrow. 
Useful as this facility is today, I have the feeling it's going to get better — and I'm 
working on a few new ideas right now. So please consider this site to be in 
"BETA" condition and please return here — at least briefly — a week or two 
from now to verify that your system is still hardened against all the experience 
I've gained during the first few weeks of this site's life.When this message has 
disappeared, you'll know that I've explored every possible Windows NetBIOS file 
sharing avenue and penetration strategy that I, or anyone else, have imagined. I 
will be notifying the members of my User Managed eMail System when this site 
has stabilized, and also at any future time when significant new vulnerability 
detection has been added. You are invited to join our 625,200 members to receive 
these notifications. 
 
A FALSE sense of security is worse than being unsure. 
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ShieldsUp! utan brandvägg på testdator 2 
Your Internet port 139 does not appear to exist!  
One or more ports on this system are operating in FULL STEALTH MODE! 
Standard Internet behavior requires port connection attempts to be answered with 
a success or refusal response. Therefore, only an attempt to connect to a 
nonexistent computer results in no response of either kind. But YOUR computer 
has DELIBERATELY CHOSEN NOT TO RESPOND (that's very cool!) 
which represents advanced computer and port stealthing capabilities. A machine 
configured in this fashion is well hardened to Internet NetBIOS attack and 
intrusion. 
 
Unable to connect with NetBIOS to your computer. 
The attempt to connect to your computer with NetBIOS protocol over the Internet 
(NetBIOS over TCP/IP) FAILED. But, as you can see below, significant 
personal information is still leaking out of your system and is readily available 
to curious intruders. Since you do not appear to be sharing files or printers over 
the TCP/IP protocol, this system is relatively secure. It is exposing its NetBIOS 
names (see below) over the Internet, but it is refusing to allow connections, so it is 
unlikely that anyone could gain casual entry into your system due to its 
connection to the Internet. 
 
Several of your private names are being served up to the Internet by the 
Windows networking system. (see below) While it's unlikely that this information 
can be exploited, you should know what anyone can learn about you and your 
system. 

— Your User Name 
— Your Computer's Name 
— Your Workgroup 

ShieldsUp! med ZoneAlarm Pro på testdator 2 
Your Internet port 139 does not appear to exist!  
One or more ports on this system are operating in FULL STEALTH MODE! 
Standard Internet behavior requires port connection attempts to be answered with 
a success or refusal response. Therefore, only an attempt to connect to a 
nonexistent computer results in no response of either kind. But YOUR computer 
has DELIBERATELY CHOSEN NOT TO RESPOND (that's very cool!) 
which represents advanced computer and port stealthing capabilities. A machine 
configured in this fashion is well hardened to Internet NetBIOS attack and 
intrusion. 
 
Unable to connect with NetBIOS to your computer. 
All attempts to get any information from your computer have FAILED. (This is 
very uncommon for a Windows networking-based PC.) Relative to vulnerabilities 
from Windows networking, this computer appears to be VERY SECURE since it 
is NOT exposing ANY of its internal NetBIOS networking protocol over the 
Internet. 
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Port Probe utan brandvägg på testdator 1 och 2 
Port Service Status Security Implications 
21 FTP Closed Your computer has responded that this port 

exists but is currently closed to connections. 
23 Telnet Closed Se ovan 
25 SMTP Closed Se ovan 
79 Finger Closed Se ovan 
80 HTTP Closed Se ovan 
110 POP3 Closed Se ovan 
113 IDENT Closed Se ovan 
135 RPC OPEN (Remote Procedure Call) This impossible-to-

close port appears in most Windows systems. 
Since many insecure Microsoft services use this 
port, it should never be left "open" to the 
outside world. Since it is impossible to close, 
you will need a personal firewall to block it 
from external access. Do it soon! 

139 NetBIOS Stealth There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that 
a port (or even any computer) exists at this IP 
address! 

143 IMAP Closed Your computer has responded that this port 
exists but is currently closed to connections. 

443 HTTPS Closed Se ovan 
445 MSFTDS Closed Se ovan  

Port Probe med Look’n’Stop installerad på testdator 1 
Port Service Status Security Implications 
21 FTP Stealth! There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that 

a port (or even any computer) exists at this IP 
address! 

23 Telnet Stealth! Se ovan 
25 SMTP Stealth! Se ovan 
79 Finger Stealth! Se ovan 
80 HTTP Stealth! Se ovan 
110 POP3 Stealth! Se ovan 
113 IDENT Closed Your computer has responded that this port 

exists but is currently closed to connections. 
135 RPC Stealth! There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that 

a port (or even any computer) exists at this IP 
address! 

139 NetBIOS Stealth! Se ovan 
143 IMAP Stealth! Se ovan 
443 HTTPS Stealth! Se ovan 
445 MSFTDS Stealth! Se ovan  
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Port Probe med ZoneAlarm på testdator 1 och 
ZoneAlarm Pro på testdator 2 
Port Service Status Security Implications 
21 FTP Stealth! Your computer has responded that this port 

exists but is currently closed to connections. 
23 Telnet Stealth! Se ovan 
25 SMTP Stealth! Se ovan 
79 Finger Stealth! Se ovan 
80 HTTP Stealth! Se ovan 
110 POP3 Stealth! Se ovan 
113 IDENT Stealth! Se ovan 
135 RPC Stealth! Se ovan 
139 NetBIOS Stealth! Se ovan 
143 IMAP Stealth! Se ovan 
443 HTTPS Stealth! Se ovan 
445 MSFTDS Stealth! Se ovan  

LeakTest utan brandvägg och även med Look’n’Stop 
installerad på testdator 1 och utan brandvägg på 
testdator 2 
Firewall Penetrated! 
LeakTest WAS ABLE to connect to the main GRC.COM Web Server! 
LeakTest was not prevented from connecting to the Gibson Research web server.  
You either have no firewall,  you have deliberately allowed LeakTest to connect 
outbound,  or (if neither of those), LeakTest has just slipped past your firewall's 
outbound "protection", if any. 

LeakTest med ZoneAlarm installerad på testdator 1 och 
ZoneAlarm Pro installerad på testdator 2 
Unable to connect 
LeakTest was unable to connect to the GRC.COM Web Server. 
If your computer is currently connected to the Internet, the most likely cause for 
LeakTest's inability to connect is an aggressive and properly working firewall. If 
so, it is preventing LeakTest from connecting to our web server's port number 80 
(HTTP). That's GREAT news! . . . 
 
. . . but to be completely certain that your firewall deserves the credit for blocking 
this outbound connection attempt, you should try permitting LeakTest to connect 
just to be sure it can. If it still can't, then perhaps something has changed on our 
end and you'll need to grab an updated copy. 
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Scan for Security Risks utan brandvägg och även med 
Look’n’Stop installerad på testdator 1 
Network Vulnerability Scan  Safe 
Scan Description: 
Attempts to create a connection with, or test for access to your computer to see if 
unknown or unauthorized Internet communication is allowed. 
Scan Results: 
The scan did not create a connection with your computer. However, it could 
detect the presence of your computer on the Internet. This is generally considered 
safe and not directly a security risk. If you have a firewall installed on your 
computer it may not be properly configured to make your computer invisible on 
the Internet.  
Internet connections to your computer are made through ports. To learn more 
about the status of ports on your computer, see: Network Vulnerability port status 
 
NetBIOS Availability Scan  Safe 
Scan Description: 
Attempts to create a connection with, or test for access to your computer's 
information. 
Scan Results: 
The scan could not access your computer's information. However, this does not 
mean you are completely safe. A properly configured personal firewall will 
prevent your computer's information from being visible to hackers. 
Internet connections to your computer can be made through NetBIOS ports. To 
learn more about preventing connections to your NetBIOS ports, see: NetBIOS 
Information and Configuration Instructions. 
 
Active Trojan Horse Scan  Safe 
Scan Description: 
Attempts to create a connection with, or test for access to your computer through 
methods commonly used by Trojan horses. 
Scan Results: 
The scan did not create a connection with your computer. However, this does not 
mean you are completely safe. You should regularly scan your computer with an 
anti-virus program and install a personal firewall to prevent unauthorized access 
to your computer over the Internet. 
 
Trojan horse applications allow access to your computer through ports. To learn 
more about the status of ports on your computer, see: Active Trojan Horse port 
status 
 
Anti-Virus Product Scan  At Risk! 
Scan Description: 
Searches your computer for a recent version of a commonly used anti-virus 
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program. The results show if an anti-virus program was detected and whether or 
not it is a recent version. 
Scan Results: 
The scan did not find a recent version of a commonly used anti-virus program on 
your computer. You might have an outdated version (more than one version old) 
or you might have an anti-virus program installed that is not detected by this scan. 
Since virus technology changes continuously, current virus protection is essential 
for your computer's security. Because of the significant investment in maintaining 
current anti-virus technology, protection from a popular anti-virus company is 
your safest choice. 
 
To Fix This Problem:  

• Contact your anti-virus software vendor for information about upgrading 
to the most current version available  

• Or, install the latest version of a commonly used anti-virus software 
package 

 
Anti-Virus Definition Scan 
The scan did not run 
Scan Description: 
Checks the date of virus definitions for software detected in the Anti-Virus 
Product Scan. Definitions older than two weeks are considered out of date. 
Current virus definitions are an essential component of any virus protection 
system. Anti-virus software uses virus definitions to detect and repair viruses. 
Scan Results: 
The scanner did not find an anti-virus program on your computer, therefore the 
Anti-Virus Definition Scan did not run. 
 
Browser Privacy Scan  At Risk! 
Scan Description: 
Checks whether your Web browser releases information about the site you last 
visited to other Web sites.  
Scan Results: 
You are at risk of exposing your Web browsing history to other Web sites that 
you visit. 
 
To Fix This Problem:  

• Install a personal firewall program that blocks the transmission of personal 
information  

If you have a personal firewall installed, it may not support or be properly 
configured to protect this information 
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Scan for Security Risks utan brandvägg på testdator 2 

Testdator 2 fick följande varning: 
Results of Security Risk Scan Warning! Information about your computer that 
may be used by hackers is being exposed to everyone on the Internet without your 
knowledge. 
 
Take a look at the NetBIOS Availability Scan results below for details about 
what information is being exposed and how you can prevent it. 
 
Resultatet för testdator 2 var samma som för testdator 1 förutom just följande 
delmoment: 
NetBIOS Availability Scan At Risk! 
Scan Results: 
We obtained the following information from your computer! These strings may represent machine  
names, groups, or login names. 

• Your network adapter address: xxxxxx 
By itself, this information might not be important. But you're allowing it to be seen by any hacker  
who is scanning the Internet looking for targets to attack. The easy availability of this information  
could indicate other vulnerabilities; after finding such a computer, hackers may be encouraged to  
probe deeper, and could find even more data. 
To Fix This Problem:  

• Install a personal firewall on your computer  
• If you have a firewall installed on your computer it may not be properly configured to block  
NetBIOS ports  

Scan for Security Risks med ZoneAlarm installerad på 
testdator 1  
Efter att ha installerat ZoneAlarm ändrades testresultatet för ett deltest enligt 
följande: 
Network Vulnerability Scan  Safe 
Scan Results: 
The scan did not create a connection with your computer. Your computer contains 
a firewall or other security measure that prevented the connection. This means 
your computer is safe from Internet attacks aimed at gaining access to your 
computer. 

Scan for Security Risks med ZoneAlarm Pro installerad 
på testdator 2 
Efter brandväggsinstallationen visade testet förändringar i resultatet i följande 
båda deltester: 
Network Vulnerability Scan Safe 
Scan Results: 
The scan did not create a connection with your computer. Your computer contains 
a firewall or other security measure that prevented the connection. This means 
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your computer is safe from Internet attacks aimed at gaining access to your 
computer. 
Internet connections to your computer are made through ports. To learn more 
about the status of ports on your computer, see: Network Vulnerability port status  
 
Active Trojan Horse Scan Safe 
Scan Results: 
The scan did not create a connection with your computer. However, this does not 
mean you are completely safe. You should regularly scan your computer with an 
anti-virus program and install a personal firewall to prevent unauthorized access 
to your computer over the Internet. 
Trojan horse applications allow access to your computer through ports. To learn 
more about the status of ports on your computer, see: Active Trojan Horse port 
status  
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Säkerhetsråd - tips till hemmaanvändaren 
Några saker att tänka på för att hålla så hög datasäkerhet som möjligt när man är 
uppkopplad på Nätet: 
 

 installera antivirusprogram 

 ofta uppgradera antivirusprogrammet 

 installera en personlig brandvägg, kolla att den skyddar mot trojanska hästar 
och konfigurera den efter dina önskemål 

 uppgradera ditt operativsystem regelbundet, Microsofts operativsystem finns 
att hämta på deras webbsida, http://msdn.microsoft.com/  

 uppgradera Officepaketet (inklusive Outlook eller Outlook express) och 
webbläsare (Internet Explorer, Netscape) med jämna mellanrum 

 koppla ner din Internetuppkoppling eller stäng av din dator utom just när du 
använder den, ligg inte ständigt uppkopplad! 

 om du har barn, installera ett filter som begränsar webbsidorna man kan 
besöka 

 konfigurera Word-programmet så att det alltid frågar om makron ska aktiveras 
i ett dokument, öppna alltid okända Word-dokument utan att makron aktiveras 

 när du får e-post som innehåller någon sorts varning för virus eller liknande, 
kontrollera på exempelvis http://www.nonprofit.net/hoax/hoax.html, 
http://www.datafellows.com/news/hoax/ eller 
http://www.symantec.com/avcenter/hoax.html om det är en varning eller ej 

 öppna inte körbara filer (*.exe, *.VBS, *.com, *.bat) som är bifogade e-post 
om du inte absolut säkert vet vad det är, virus, maskar och annat kan skickas 
från dina bekanta utan att de vet om det. 

 var restriktiv med att föra över filer på nätet 

 lämna aldrig ut dina användarnamn och lösenord 

 skicka inte känsliga uppgifter med e-post (exempelvis kontonummer, lösenord 
etc) 

 var försiktig med att uppge ditt rätta namn, telefonnummer och adress om du 
chattar eller skriver meddelande i gästböcker på webbsidor 

 gör kontinuerliga backupper av dina filer 

 var försiktig med att installera skärmsläckare och spel från okända källor 

 

För att hänga med i vilka personliga brandväggar, antivirusprogram som 
rekommenderas och få de senaste säkerhetstipsen, gå in på sidan 
http://www.firewallguide.com  
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