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Sammanfattning 
 
Titel: Informerar bredbandsleverantörer sina kunder om det ökade 

behovet av säkerhet? 
 
Författare: Anneli Idh och Sabina Jönsson 
 
Handledare: Lars Lundberg 
 
Bakgrund: Fler och fler privatpersoner kopplar upp sig mot Internet via 

bredband. En anledning till detta är att fastighetsbolagen 
allt oftare erbjuder sina hyresgäster fast uppkoppling. Vad 
hyresgästerna kanske inte tänker på när de är uppkopplade 
flera timmar i sträck, är att det är lättare för någon 
utomstående att göra intrång i deras datorer.  

 
Frågeställning: 1. Informerar bredbandsleverantörer sina kunder om risker 

för intrång?  
 
2. Har bredbandsleverantörer någon skyldighet att 
informera sina kunder om risker för intrång och kan de  
ställas till svars för om deras kund utsätts för/gör intrång? 
 
3. Anser bredbandsleverantörer att det är viktigt att deras 
kunder har en brandvägg?  
 
4. Finns det något samband mellan ökat antal intrång och 
ökat antal bredbandsanvändare? 

 
Metod: För att besvara frågorna har vi gjort en enkät som 

besvarades av bredbandsleverantörer. Vi har även haft 
kontakt med kunniga personer inom juridik samt gjort egen 
informationssökning. 

 
Slutsats: Nästan en tredjedel av bredbandsleverantörerna informerar 

inte sina kunder om risker för intrång. De har inte någon 
skyldighet att informera om riskerna och som en följd av att 
sådan skyldighet saknas kan de inte ställas till svars för om 
kunden utsätts för/gör intrång. 78 % av leverantörerna 
rekommenderar sina kunder att installera en brandvägg, 
dock erbjuder endast en fjärdedel sina kunder brandvägg. 
Utifrån undersökningar har vi kommit fram till att ökat 
antal intrång och ökat antal bredbandsanvändare har ett 
samband. 
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Abstract 
 
Title: Do broadband suppliers inform their customers about the 

increasing need of security? 
 
Authors: Anneli Idh och Sabina Jönsson 
 
Supervisor: Lars Lundberg 
 
Background: More and more private persons gain access to the Internet 

via broadband. A reason for this is that the house owners to 
a larger extent offer their tenants broadband. What the 
tenants might not think of when they are connected to the 
Internet several hours in a row, is that it is easier for an 
outsider to intrude on their computers.  

 
Questions: 1. Do the broadband suppliers inform their customers about 

the risk of being exposed for intrusion?  
 
2. Are the broadband suppliers obligated to inform their 
customers about the risk of being exposed for intrusion, and 
can they be held responsible for any intrusion on the 
customers’ computers?  

 
3. Do the broadband suppliers think it is important that their 
customers have a firewall?  
 
4. Is there a relation between an increasing number of 
intrusions and an increasing number of broadband users? 

 
Method: To answer the questions, we made an inquiry that the 

broadband suppliers replied on. We also got in touch with 
experts on law and made information research. 
 

Conclusions:  Almost a third of the broadband suppliers do not inform 
their customers about the risk of being exposed for 
intrusion. They have not any obligation to inform about the 
risks and as a consequence of that they cannot be held 
responsible for any intrusion on the customers’ computers. 
Most suppliers recommend their customers to install a 
firewall, but only a few offer such a firewall to their 
customers. From the conducted investigations, we conclude 
that there is a relation between an increasing number of 
intrusions and an increasing number of broadband users. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Fler och fler privatpersoner kopplar upp sig mot Internet med bredband. En 
anledning till detta är att fastighetsbolagen allt oftare erbjuder sina hyresgäster 
fast uppkoppling. Vad hyresgästerna kanske inte tänker på när de är 
uppkopplade flera timmar i sträck, är att risken ökar att någon utomstående gör 
intrång i deras datorer. En annan orsak som gör det lättare att spåra en dator är 
att vissa användare får ett fast IP-nummer. Att bara vissa användare får fast IP-
nummer beror på hur bredbandsleverantören valt att dela ut IP-nummer, 
dynamiskt eller statiskt. 
 
1.2 Begränsningar 

 
Vi har valt att begränsa arbetet till bredband för privatpersoner, därför att vi 
tror att många privatpersoner inte är medvetna om de ökade riskerna för 
intrång som bredband medför.   
 
1.3 Syfte 

 
Med den här rapporten vill vi komma fram till hur väl bredbandsleverantörer 
ger information om både för- och nackdelar med bredband till sina kunder samt 
om de informerar om vikten av att ha en brandvägg. Vi ska även ta reda på om 
leverantörer kan ställas till svars för om kunden utsätts för/gör intrång. En fråga 
som också är intressant är om det finns ett samband mellan ökat antal intrång 
och ökat antal bredbandsanvändare. 
 
Därför har vi valt att besvara frågorna: 

 
• Informerar bredbandsleverantörer sina kunder om risker för intrång? 
 
• Har bredbandsleverantörer någon skyldighet att informera sina kunder om 

risker för intrång och kan de ställas till svars för om deras kund utsätts 
för/gör intrång? 

 
• Anser bredbandsleverantörer att det är viktigt att deras kunder har en 

brandvägg? 
 

• Finns det något samband mellan ökat antal intrång och ökat antal 
bredbandsanvändare? 
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1.4 Bredband 

1.4.1 Vad är bredband? 
 

Begreppet bredband är ett samlingsnamn för en mängd tekniker som används 
för att överföra digital information med hög hastighet.[1] Överföringen kan t ex 
gå via kabel-TV, LAN, ADSL, elnätet, radiovågor eller satellit. 
Överföringshastigheten brukar definieras med begreppet bandbredd. Bredband 
ska klara av att överföra stora mängder digital information mellan två punkter 
med hög hastighet. Exempel på sådan information är TV-sändningar, telefoni, 
radio, bilder och musik. Denna typ av ”stor mängd” information lämpar sig väl 
för bredbandsöverföring. Den statliga IT-infrastrukturutredningen definierade 
1999 begreppet bredband som bandbredden för tele- och datakommunikation 
med minst 2 Mbps både till och från användaren.[2] Dock är det svårt att knyta 
någon slutgiltig överföringshastighet till begreppet bredband eftersom 
utvecklingen inom detta område riskerar att göra en sådan definition 
inaktuell.[3] 

 
Tillgängligheten till bredband varierar beroende på vart man är bosatt i 
Sverige. I storstäder och tätortsområden är möjligheterna större jämfört med 
glesbygdsområden.[3]  
 
Fördelar[3] 
 

• Snabb överföring av stora mängder data, 10-100 gånger snabbare än 
modem. 

• Det fasta priset, det vill säga att man kan vara uppkopplad mot Internet 
hur länge man vill och priset är detsamma per månad. 

• Det finns ingen uppkopplingstid mot Internet, vilket det gör när man 
använder sig av modem. 

• Man kan vara uppkopplad mot Internet samtidigt som man pratar i 
telefon. 

 
Nackdelar[4] 
 

• Risken för intrång ökar, eftersom en bredbandsanvändare oftast är 
uppkopplad mot Internet längre än en användare som kopplar upp sig 
via modem. Detta på grund av det fasta priset.  

• Då vissa bredbandsanvändare får fast IP-nummer är det lättare för 
någon utomstående att spåra datorn. 

• Eftersom bandbredden är högre lockas bredbandsanvändaren att ladda 
hem fler och större filer som kan innehålla exempelvis virus eller 
trojanska hästar.  
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1.4.2 Bandbredd 
 

Med bandbredd menas hur snabbt överföringen kan ske. 10 Mbps dubbelriktad 
överföringshastighet innebär att datorn kan ta emot och skicka data otroligt 
fort, jämfört med modem så går det cirka 200 gånger snabbare. Man brukar 
även prata om upp- och nedströms.[5] När informationen går uppströms går 
den från den enskilde datorn ut till Internet och nedströms från Internet till 
användaren. 

1.4.3 Tekniker för att överföra information[1][6] 

  
• Kabel-TV 

För att kunna använda kabel-TV som förmedlingsteknik måste nätet 
byggas ut så att informationen kan transporteras i båda riktningarna. 
Hastigheten ligger idag på ca 512 Kbps nedströms och 128 Kbps 
uppströms. 
 

• LAN 
Datorer och annan teknisk utrusning kopplas ihop till ett lokalt nätverk 
(LAN). Varje hushåll får en egen anslutning genom att ett nätverksuttag 
installeras. Hastigheten ligger vanligtvis mellan 2 till 10 Mbps i båda 
riktningarna.  
 

• ADSL 
Använder sig av telefonlinjen för att sända data. Den använder sig dock av 
högre frekvens än vanliga samtal. Detta gör att man kan prata i telefon och 
vara uppkopplad mot Internet samtidigt. Hastigheten varierar, uppströms 
uppgår den till 512 Kbps och nedströms är 6 Mbps möjlig.   
 

• Radio 
Radiovågor mellan två fasta punkter används som överföring. Räckvidden 
för en trådlös förbindelse är omkring 7 km och överföringshastigheten är 
cirka 2 Mbps. 
 

• Satellit 
Hastigheten uppströms är låg då överföringen går via modem, däremot går 
det betydligt snabbare nedströms eftersom nedladdningen går via satellit 
till en parabolantenn. Överföringshastigheten nedströms varierar mellan 
0,2 – 2 Mbps och uppströms mellan 40 – 150 Kbps.  
 

• SDSL 
En överföringsmetod som är symmetrisk, vilket betyder att hastigheten är 
lika för upp- och nedladdning. Endast en koppartråd behövs och 
överföringshastigheten är 2 Mbps. 
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1.5 Brandvägg 

1.5.1 Vad är en brandvägg? 
 
En brandvägg är till för att stoppa oönskad trafik att sprida sig mellan två 
nätverk. Brandväggen har kontroll över trafik till och från datorn, och fungerar 
som en skiljevägg.[7] [8]  
 
All trafik som passerar igenom brandväggen måste kontrolleras och bara den 
godkända trafiken får passera. Brandväggen ska dessutom ha ett tillräckligt 
självförsvar mot angrepp, d v s ett eget skydd mot manipulation.[9] 
 
På baksidan av datorn finns ett stort antal fysiska portar som har kontakt med 
Internet, här finns t ex modemporten och nätverksporten. Det finns även cirka 
65000 virtuella portar, genom dessa portar strömmar det en stor mängd data 
som ska filtreras och distribueras. De hjälper även datorn att hålla ordning på 
vilket data som tillhör vilket program eller vilken tjänst. En brandvägg håller 
reda på vilka portar som ska vara öppna och vilka som ska vara stängda, den 
meddelar när någon försöker öppna en port eller ansluta sig till en redan öppen 
port.[4] 
 
Det finns två olika typer av brandväggar, endera kan det vara en mjukvara eller 
utgöra en hårdvaruenhet. Mjukvaran är enklare att installera, konfigurera och 
uppgradera. Nackdelen med mjukvara är att den släpper in den obehöriga 
trafiken innan den förhindrar att den gör skada. Fördelen är att den är billigare 
än hårdvarualternativet. En mjukvara kan finnas hos Internetleverantören eller 
installerat på datorn i hemmet. En hårdvarubrandvägg är en switch eller router 
som man kopplar mellan sin Internetanslutning och sin dator, en sådan 
brandvägg används mest till större nätverk på grund av sitt höga pris och 
kompetenskrav för installation och underhåll.[4] Det finns även olika modeller 
av brandväggar, se appendix A. 
 

1.5.2 Vad kan en brandvägg inte skydda emot?  
 
En brandvägg kan inte erbjuda ett tillfredsställande skydd mot virus. Det finns 
för många sätt att koda binära filer för nätverksöverföring för att brandväggen 
ska kunna känna igen alla. Man ska även tänka på att information kan fraktas 
på annat sätt än via nätverket, t ex via disketter. [10] 
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2 Metod 
 
För att komma fram till frågan om bredbandsleverantörerna informerar sina 
kunder om risker för intrång har vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ 
metod. Med den kvantitativa metoden vet man i förväg vilken slutsats studien kan 
leda till och metoden beskriver antal, fördelningar och exakta mätvärden. Med den 
kvalitativa metoden definieras inga kategorier och man vet inte vilka svar som är 
tänkbara.[11] 
 
Vi utformade en enkät (se Appendix C) där frågorna i huvudsak var av kvantitativ 
karaktär. Några av frågorna bestod av följdfrågor av kvalitativ karaktär. Enkäten 
skulle ställas till bredbandsleverantörer för privatpersoner i Sverige. Vi letade på 
Internet och hittade adresser och telefonnummer till 44 bredbandsleverantörer.[12] 
Vi bestämde oss för att vi skulle ta kontakt med bredbandsleverantörerna genom 
telefonsamtal. Vi skickade ut enkäter via e-post till de leverantörer som vi inte 
fick kontakt med och till de som hellre ville svara via e-post. Frågorna 
formulerade vi på ett sätt som skulle kräva enkla och korta svar, för att intervjun 
inte skulle ta så lång tid eller kännas allt för krävande från företagens sida. På så 
sätt antog vi att vi skulle få bra respons från företagen. 
 
Juridikfrågorna fick vi hjälp att lösa av Johan Förander och Ulf Maunsbach. 
Förander är affärsjurist och specialinriktad på IT- och immaterialrätt på Ernst & 
Young i Malmö. Maunsbach är doktorand på Juridiska Institutionen vid Lunds 
universitet. Vi kom i kontakt med dem hösten 2001 då de var föreläsare i kursen 
IT-juridik på Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Vi har även använt oss av litteratur, tidskrifter och Internet, som har gett oss 
kunskap speciellt inom områdena bredband och brandvägg. 
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3 Resultat  
 

3.1 Enkätfrågor  
 
Av de 44 bredbandsleverantörerna riktade sig tre av dem endast till företag, två 
av leverantörerna hade gått i konkurs och två av leverantörerna hade slagit sig 
samman till ett och samma företag. Vi fick svar från 32 leverantörer, varav två 
via e-post, vilket resulterar i ett bortfall på sammanlagt 12 företag. 
 
En del av leverantörerna kan erbjuda bredband genom flera tekniker. 17 
leverantörer förmedlar bredband genom LAN, 17 genom kabel-TV, 4 genom 
radio-LAN, 3 genom ADSL, 1 genom satellit och 1 genom SDSL.   
 
På frågorna 1 till 3 förekom det bortfall, vilka presenteras under respektive 
fråga. På frågorna 4 till 11 förekom inget bortfall. 

 
1. Sedan hur länge har Ni kunnat leverera bredband? 
 
Diagrammet visar antalet leverantörer och hur många år de kunnat erbjuda 
privatpersoner bredband. 6 leverantörer har varit verksamma i upp till 1 år, 12 
leverantörer har varit verksamma i 2-3 år, 5 leverantörer 4-5 år och endast 2 
leverantörer har varit verksamma i 6-7 år. Bortfallet blev 7 stycken.  

 
Anledningen till bortfallet är att de tillfrågade leverantörerna inte visste hur 
länge de kunnat leverera bredband. Den leverantör som varit verksam kortast 
hade bara funnits några veckor från det att enkäten besvarades.  
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2. Hur många inkopplade kunder har Ni? 
 
Av de 32 tillfrågade leverantörerna fick vi svar från 22 stycken. Svaren varierar 
från 10 till 44 100 kunder.  
 
Denna fråga verkade känslig för leverantörerna. De som inte svarade på 
uppgiften gjorde inte det på grund av konkurrensmässiga skäl. Den leverantör 
som endast funnits några veckor hade cirka 10 kunder och den som hade flest 
kunder, 44 100, har varit verksam i 3 år. De leverantörer som varit verksamma 
längst, 6 och 7 år, ville tyvärr inte uppge hur många kunder de har.  
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Det är på grund av för stort bortfall i denna fråga svårt att se om det finns något 
samband mellan hur länge leverantörer varit verksamma och hur många kunder 
leverantören har.  
 
3. Med hur många inkopplade kunder har det ökat de senaste två åren? 
 
Denna fråga blev inte aktuell för 12 av leverantörerna eftersom de inte varit 
verksamma mer än två år. Det var svårt att få ett exakt svar av de tillfrågade 
eftersom de inte visste med hur många kunder, i antal, som ökat. De kunde 
däremot uppge en tillökning i procent, svaren varierade från 10 % till 200 %. 
Gemensamt för alla leverantörer var att antalet kunder ökar kontinuerligt.  
 
4. Hur stor bandbredd (Mbps) erbjuds kunderna? 
 

Teknik Hastighet 
LAN 1-100 
ADSL 0,5-2 
Kabel-TV 0,5-2 
Radio 2 
Satellit 0,5-2 
SDSL 0,256 

 
Med LAN tekniken erbjuds kunderna från 1 till 100 Mbps, men de flesta får 2 
Mbps till Internet. ADSL-kunder får i allmänhet en hastighet på 0,5 Mbps dock 
kan en leverantör erbjuda kunderna 2 Mbps, om de bor nära stationen. Kabel-
TV kunderna har 0,5 Mbps generellt, men några kabel-TV leverantörer kan 
erbjuda kunder upp till 2 Mbps. Satellitleverantören kan erbjuda sina kunder 
0,5-2 Mpbs. Bredband via radiovågor ligger runt 2 Mbps och SDSL-kunden 
har 0,256 Mbps.  
 
Variationer av bandbredd inom en viss teknik kan bero på vilket abonnemang 
man väljer eller inom vilken stadsdel man bor. En del leverantörer påpekade att 
de endast kunde garantera en viss bandbredd inom sitt eget nät. 
 
5. Informerar Ni kunden om fördelar med bredband? 
 

84%

16%

Ja

Nej

 
 
Fem av leverantörerna informerar inte sina kunder om fördelar med bredband. 
De leverantörer som inte informerar kunden om fördelar förklarade att de inte 
informerar förrän kunden frågar. 
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6. Informerar Ni kunden om nackdelar med bredband? 
 

69%

31%
Ja

Nej

 
 
Tio av leverantörerna informerar inte kunden om de nackdelar som finns.  
 
Om nej, varför inte? 
 
En del svarade att om inte kunden frågar så informerar de inte heller. Andra 
anledningar till varför de inte informerar är att det står skrivet på deras hemsida 
eller att de tycker att kunderna är medvetna om riskerna. Två av dem som inte 
informerar om fördelar informerar inte heller om nackdelar. 
 
7. Finns det någon gemensam brandvägg (server) i Er bredbandsanslutning? 
 

47%
53%

Ja

Nej

 
 
Femton av leverantörerna har någon form av gemensam brandvägg.  
 
Om ja, vilken typ? 
 
Mer än hälften av leverantörerna visste inte vilken typ av brandvägg de hade. 
Bland de brandväggar som nämndes var ingen av samma typ. 
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8. Erbjuder Ni personlig brandvägg i Er bredbandsanslutning? 
 

25%

75%

Ja

Nej

 
 
Tjugofyra av leverantörerna svarade att de inte erbjuder personlig brandvägg 
till kunderna. Några av dessa leverantörer anser att kunderna inte behöver en 
personlig brandvägg eftersom deras kunder inte har fast IP-nummer. En del 
anser dessutom att eftersom kunderna är anslutna till en gemensam brandvägg 
så behöver kunderna ingen egen brandvägg. 
 
9. Rekommenderar Ni kunden att skaffa brandvägg? 
 

78%

22%

Ja

Nej

 
 
Tjugofem av leverantörerna rekommenderade kunden att skaffa brandvägg.  
  
Om ja, vilken brandvägg? 
 
De brandväggar som leverantörerna rekommenderade var:  

• Norman 
• Black Ice  
• Norton  
• Terminet 
• ZoneAlarm 

 
En del leverantörer svarade att de har länkar på sin hemsida till andra sidor där 
brandväggar finns att ladda ner gratis. Vissa av leverantörerna sa att 
anledningen till att de inte rekommenderar kunderna att skaffa brandvägg är att 
de får en personlig brandvägg. Det kunde även vara så att kunderna var 
ansluten till en gemensam brandvägg.  
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10. Kan man beställa brandvägg genom Er? 
 

31%

69%

Ja

Nej

 
 
Genom tio av leverantörerna kunde kunderna beställa brandvägg.  
 
Om ja, vilken brandvägg? 
 
På denna fråga fick vi varierande svar. De som kunderna kunde beställa var 
både mjuk- och hårdvarubrandväggar. Bland de brandväggar som nämndes var 
ingen av samma typ. 
 
11. Har Ni blivit anklagade för att vara skyldig till att en kund fått intrång i 
sin dator? 
 

9%

91%

Ja

Nej

 
 
Tre av leverantörerna har blivit anklagade. På denna fråga fick vi många 
kommentarer. En del leverantörer har ett avtal som kunden måste skriva under 
där leverantören inte tar på sig ansvaret om kunden får intrång i sin dator. 
Några leverantörer hade problem med att deras kunder lagt ut otillåten 
information på servern. En leverantör berättade att han dagligen ser i sina 
loggfiler att obehöriga försökt ta sig in i systemet. 
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3.2 Juridikfrågor 

 
Har bredbandsleverantörer någon skyldighet att informera kunden om risker 
för intrång och kan de ställas till svars om kunden utsätts för/gör intrång? 
 
Ulf Maunsbach säger att det inte finns någon skyldighet för 
bredbandsleverantörerna att informera om risker för intrång. Som en följd av 
att sådan skyldighet saknas, blir det svårt att ställa leverantörerna till svars för 
eventuella fel. För att det skall vara möjligt krävs nämligen att man kan anse att 
leverantörerna varit vårdslösa. Att de inte informerat räcker inte för att visa att 
leverantörerna varit vårdslösa, för det krävs något mer, exempelvis att 
leverantörerna levererat en bristfällig produkt eller svarat felaktigt på 
uttryckliga frågor om säkerhet. Vidare framhåller Maunsbach att 
Marknadsföringslagen (1995:450) inte kan tillämpas i detta fall eftersom denna 
lag tillämpas i de fall det rör sig om reklam. Handlar det om reklam av 
bredbandstjänster kan således nämnda lag tillämpas. Johan Förander påpekar 
att det är viktigt att komma ihåg, att när någon gör sig skyldig till brott (t ex 
intrång) är det främst den som står bakom detta som är skadeståndsskyldig.  
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4 Diskussion 
 
Enligt enkätundersökningen är det 31 % av leverantörerna som inte informerar 
sina kunder om riskerna för intrång, vilket betyder att nästan en tredjedel av 
bredbandsanvändarna inte blir informerade om de ökade riskerna för intrång som 
bredband medför. Alla leverantörer som vi fick kontakt med svarade att antalet 
kunder ökade konstant. När vi bestämde oss för att göra undersökningen fanns det 
44 leverantörer på Internetworlds hemsida, två månader senare hade antalet 
leverantörer ökat till 56.[12] 
 
Anser bredbandsleverantörer att det är viktigt att deras kunder har brandvägg? 
Ungefär hälften av de leverantörer som vi tillfrågade i enkätundersökningen har 
en central brandvägg, vilket vi tycker är bra då vi hade förväntat oss ett sämre 
resultat. Men vad man ska tänka på är att en sådan brandvägg inte ger ett 
tillfredsställande skydd för den enskilde kunden. För mer kontroll över trafiken till 
och från datorn bör man komplettera med en personlig brandvägg och 78 % av 
leverantörerna rekommenderar sina kunder att skaffa en brandvägg. Däremot 
erbjuder bara 8 av de 32 tillfrågade leverantörerna sina kunder en personlig 
brandvägg och kunderna kan beställa brandvägg endast genom 10 av 
leverantörerna. Av de leverantörer som rekommenderar kunden att skaffa en 
personlig brandvägg är det bara 24 % som erbjuder kunden sådan brandvägg.  
 
Enligt Jupiter MMXI är Sverige bäst i Europa på att surfa med bredband, 18 % av 
hushållen har bredband.[13] Under mars månad detta år kopplade 5 165 000 
svenskar upp sig minst en gång mot Internet, vilket var en ökning med 85 000 
personer sedan februari samma år.[14] En undersökning som Telia gjort visar att 
Internetanvändandet i allmänhet ökar dramatiskt när bredbandet kopplas in. 67 % 
av användarna har ökat sin uppkopplingstid med två timmar om dagen eller mer 
när de kopplar upp sig via bredband.[15] Av dessa undersökningar kan vi dra 
slutsatsen att antalet användare av bredband ökar. IT-kommissionens vision är att 
alla privatpersoner ska ha tillgång till bredband år 2005[16], därför tror vi att 
antalet bredbandsanvändare kommer att fortsätta öka några år till.  
 
En undersökning som säkerhetsföretaget Symantec gjort visar att 80 % av 
Internetsurfarna har utsatts för intrångsförsök. Det visade sig att de vanligaste 
hoten är trojaner som stjäl lösenord och annan viktig personlig information från 
datorn. I undersökningen som bestod av 300 personer varav 138 var svenskar, 
kom det fram att svenskarna var den mest utsatta gruppen. En svensk blev under 
en månad utsatt för 144 attackförsök av trojaner. Undersökningen ger belägg för 
att den som är uppkopplad mot Internet bör ha både brandvägg och ett uppdaterat 
virusskydd för att kunna känna sig säker. Joakim von Braun, säkerhetsrådgivare 
på Symantec, har under en längre tid haft på känn att antalet intrångsförsök ökar 
och har nu genom undersökningen fått belägg för att så är fallet.[17]  
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Vad vi nu fått svar på är att intrången ökar och antalet bredbandsanvändare ökar. 
Kan det då finnas ett samband mellan dessa? Ja, vi tror det, eftersom 
undersökningar visar att uppkopplingstiden mot Internet ökar när användaren får 
bredband och därmed ökar också riskerna för intrång. Detta konstaterar även Telia 
i ett pressmeddelande 2001-12-11.[18] 
 
IT-kommissionens observatorium för informationssäkerhet har i en skrivelse till 
regeringen skrivit att intrången ökar och att användarna inte kan förväntas bära 
hela ansvaret för att hantera säkerheten i den egna datorn. Vidare skriver de att 
användarna troligtvis inte kommer att vara tillräckligt intresserade av att på eget 
initiativ lära sig tillräckligt mycket om säkerhetsfrågor. IT-kommissionen anser 
därför att det ska följa med en enkel handbok med allmänt formulerade råd om 
säkerhet vid köp av dator eller Internettjänst. Internetoperatörerna ska också 
kunna redogöra för vilka funktioner de kan erbjuda för att motverka att användare 
drabbas av t ex virus och intrång.[19]  
 
Denna skrivelse finns, i skrivandets stund, hos Justitiedepartementet och är ännu 
inte behandlad. Då användare av bredband ökar konstant tycker vi att det ska 
finnas ett utformat krav att leverantörerna ska informera sina kunder om säkerhet. 
Vi hoppas därför att skrivelsen kommer att behandlas inom en snar framtid och att 
den ger någon effekt. 
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5 Slutsats 
 
Vad vi kommit fram till är att: 
 
Nästan en tredjedel (31 %) av bredbandsanvändarna blir inte informerade om de 
ökade riskerna för intrång som bredband medför. 
 
Bredbandsleverantörer har ingen skyldighet att informera om nackdelarna med 
bredband. Som en följd av att sådan skyldighet saknas kan inte leverantörerna 
ställas till svars för om deras kund utsätts för/gör intrång.  
 
78 % av bredbandsleverantörerna anser att det är viktigt att deras kunder har en 
personlig brandvägg. Dock kan bara en fjärdedel av leverantörerna erbjuda sina 
kunder brandvägg och kunden kan endast beställa brandvägg genom 31 % av 
leverantörerna. 
 
Utifrån undersökningar som nämnts i denna rapport anser vi att ökat antal 
bredbandsanvändare och ökat antal intrång har ett samband. 
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Appendix A 
 

Olika modeller av brandväggar[20] 
 
• Paketfiltrerande router 

Den här typen av brandvägg ger relativt låg säkerhet, men till en låg 
kostnad. Brandväggen använder en router och en uppsättning regler för 
vilka paket som ska släppas igenom och vilka som ska stoppas, vilket sker 
på nätverksnivån. 

 
• Application gateways  

Applications gateways eller proxyserver som den också kallas, är den 
säkraste typen av brandvägg. Den arbetar på applikationsnivån och 
kontrollerar innehållet i kommunikationen och använder denna information 
för att besluta om trafiken ska tillåtas eller inte. 
 

• Hybrid gateways 
Hybrid gateways är en kombination av en filtrerande router och application 
gateways. 
 

• Stateful inspection  
Stateful inspection är en filtrerande router och är nästan lika säker som en 
application gateway. Den kontrollerar att varje inkommande paket hör ihop 
med ett utgående och tvärt om, alltså måste varje svar tillhöra en tidigare 
fråga. Om någon annan svarar på frågan eller om servern plötsligt börjar 
skicka en jättestor fil till klienten har ett fel uppstått. Stateful inspection 
håller reda på avsändaradress, mottagaradress och portnummer.  
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Appendix B 
 

Ordlista[6][21][22] 
 
Applikationsnivån Är det sjunde skiktet i OSI-modellen och dess 

uppgift är bl a sköta filöverföring och e-post.   
 

Binära filer Filer som består av två siffror, i datasammanhang 0 
och 1.  
 

Dynamiska IP-nummer Nytt IP-nummer vid varje uppstart av datorn. 
 

Fast uppkoppling Uppkoppling mot Internet för vilken man betalar 
en fast avgift, t ex bredband. 
 

Fysiska portar Portar är en del av datorernas kontakt med Internet. 
En port på en dator avser normalt alla in och 
utgångar, t ex serieportar och nätverksanslutningar.  
 

Gateway Är en nätsluss som förmedlar data mellan nät med 
olika standarder eller utrustningar samt sköter om 
viss konvertering av data. 
 

Hårdvara De fysiska delar som ett datorsystem består av t ex 
kretskort, tangentbord och bildskärm. Det kan 
också vara separata enheter.  
 

Intrång När någon obehörig skaffar sig tillträde till en dator 
eller ett nätverk. Intrång behöver inte ske i avsikt 
att skada eller stjäla, det kan vara ett sätt för en 
hacker att bevisa sin skicklighet. Intrång kan göras 
med hjälp av virus, genom portavsökning, genom 
obehörig användning av användarnamn eller 
lösenord.  
 

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

Kbps Kilobit per sekund. 
 

Konfigurera Installationsproceduren när ett program anpassas 
till en dator eller datorsystem.  
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LAN Local Area Network, mindre datanät som byggts på 

en begränsad yta, till exempel i en byggnad eller en 
grupp av fastigheter. 
 

Mbps Megabit per sekund. 
 

Mjukvara Kallas även programvara och är ett program som 
innehåller instruktioner, procedurer och regler som 
tillsammans med dokumentation och beskrivningar 
styr verksamheten i ett datorsystem.  
 

Modem MOdulator-DEModulator, en enhet som används 
för att ansluta en digital utrustning till en analog 
förbindelse, t ex en telefonlinje.  
 

Nätverksnivån Är det tredje skiktet i OSI-modellen och dess 
uppgift är sköta upp- och nedkoppling av 
förbindelser, bestämmer vägval, adressering och 
vidaresändning av paket. 
 

Optisk fiber Medium som kan användas vid överföring i datanät 
och består av tunna genomskinliga trådar, oftast av 
glas. Överföringen sker med ljusets hastighet. 
 

OSI Open System Interconnection, modellen beskriver 
hur datapaket skapas för att kunna skickas mellan 
datorer över nätverket. Modellen består av ett antal 
delsystem som ordnats i en referensmodell med sju 
skikt som beskriver hur de olika delsystemen ska 
kopplas samman.  
 

Proxyserver En mellanserver, en form av gateway, som används 
för att kontrollera och godkänna transaktioner 
mellan användare och värddator. En proxy kan 
styra vad som ska vidarebefordras förbi en 
brandvägg. Det är alltså ett sätt att styra vad som 
ska passera mellan det interna nätet och Internet 
och vid behov isolera dem från varandra.  
 

Router En enhet som styr förbindelserna mellan olika nät. 
En router identifierar adresserna på de data som 
passerar, bestämmer vilken väg överföringen ska 
gå och samlar ihop datamängder i olika så kallade 
paket som sedan skickas vidare.   
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Statiska IP-nummer Använder alltid samma IP-nummer vid inloggning. 

 
Switch Är en växel i ett nätverk som kan koppla om 

förbindelserna. Dirigerar datatrafiken mellan 
datorer i ett datanät. 
 

Trojanska hästar Oönskad eller fientlig kod som inte kan spridas av 
sig själv, utan bifogas i filer via e-post eller via 
nerladdning av fil. Trojaner är oftast dolda i 
program som ser riktiga ut för användaren. 
Avsikten med trojaner är att skapa bakdörrar som 
underlättar för angriparen att komma in i datorer 
och nätverk, eller så kan de skicka egna 
meddelanden till sin upphovsman.  
 

Virtuella portar Är en mjukvarukonstruktion som används av 
klienter och servrar för att sända eller ta emot 
datapaket. En server använder vanligtvis en fast 
port för en viss tjänst eller protokoll. En port 
bestäms genom sitt nummer, som kan vara från 1 
och upp till 65536. Vissa portnummer är genom en 
överenskommelse reserverade för speciella tjänster, 
t ex e-post. Andra är fria för valfri användning.  
 

Virus Olika typer av störande, förstörande eller falska 
program som avsiktligt läggs in i datorer eller 
datasystem. Virus kan ha olika former och läggas 
in på olika sätt. En mask är en typ av 
självförökande virus som växer automatiskt eller 
leder till att data förstörs. En annan virustyp är 
trojansk häst. 
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Appendix C 
 

Enkäten 
 
      Leverantör: __________________________________ 
 
 

1. Sedan hur länge har Ni kunnat leverera bredband? 
 
________________________ 
 

2. Hur många inkopplande kunder har Ni? 
 
________________________ 
 

3. Med hur många inkopplade kunder har det ökat de senaste 2 åren? 
 
________________________ 
 

4. Hur stor bandbredd (Mbps) erbjuds kunderna? 
 
________________________ 
 

5. Informerar Ni kunden om fördelar med bredband? 
* Surfa hur mycket man vill till en fast avgift. 
* Det går att ringa i telefonen samtidigt. 
* Snabbare överföringshastighet än modem (ladda hem större filer). 
 

Ja □ 
Nej □ 
 
 

6. Informerar Ni kunden om nackdelar med bredband? 
* Större risk för intrång p g a, eventuellt, fast IP nummer. 
* Större risk för intrång p g a användaren står uppkopplad flera timmar i sträck. 
* Laddar hem fler och större filer som kan innehålla virus. 
 

Ja □  

Nej □  
 
Om nej, varför inte? 
 
________________________ 
 
 
7. Finns det någon gemensam brandvägg (server) i Er bredbandsanslutning? 

 

Ja □   

Nej □ 

 
Om ja, vilken typ? _____________________ 
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8. Erbjuder Ni personlig brandvägg i Er bredbandsanslutning? 

 

Ja □ 

Nej □ 
 

9. Rekommenderar Ni kunden att skaffa brandvägg? 
 

Ja □ 

Nej □ 
 
Om ja, vilken brandvägg? 
 
_____________________ 
 
  

10. Kan man beställa brandvägg genom Er? 
 

Ja □ 

Nej □ 
 
Om ja, vilken brandvägg? 
 
_____________________ 
 

11. Har Ni blivit anklagad för att vara skyldig till att en kund fått intrång i sin dator? 
 

Ja □ 

Nej □ 
 

 


