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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om antivirusprogram och vad det finns för hjälpmedel för hemanvändare 
utan teknisk bakgrund att finna det antivirusprogram som passar dem bäst. Målet med arbetet 
är att producera en guide för hemanvändare som ska hjälpa dem inför deras val av 
antivirusprogram. 
 
I detta arbete har tre olika metoder använts för att besvara de frågor och den hypotes som 
ställts. Först gjordes en litteraturstudie där bakgrundsmaterial inhämtades. Nästa steg var att 
genomföra intervjuer med experter inom området för att ta reda på vad guiden skulle 
innehålla. Som sista steg utfördes en enkätundersökning som riktade sig till hemanvändare för 
att ta reda på om den framtagna guiden besvarade hypotesen.  
 
Enkätundersökningen besvarades av både hemanvändare med och utan teknisk bakgrund. 
Detta gjordes för att få fram synpunkter på om guiden var tillräckligt lättförståelig för en 
hemanvändare utan teknisk bakgrund och för att ta reda på om guiden skulle hjälpa dem inför 
deras val av antivirusprogram.  
 
Resultaten av enkätundersökningen ledde oss fram till slutsatsen att en guide för 
hemanvändare behövs och att den guide som producerats i detta arbete skulle kunna vara till 
hjälp för hemanvändare inför deras val av antivirusprogram. 
 
Nyckelord: virus, antivirusprogram, guide, hemanvändare, hjälpmedel 
 

Abstract 
This thesis is about anti-virus programs and what kind of help a home user without technical 
background can get to find anti-virus programs that suite them best. The goal of the thesis is 
to produce a guide for home users that will help them when they are going to select an anti-
virus program. 
 
In this thesis three different methods have been used to answer the research questions and 
hypothesis. First a literature study was made to collect background material. Next step was to 
carry through interviews with experts within the area to find out what the guide should 
contain. And as the last step an inquiry for home users was done to find out if the guide 
answered the hypothesis. 
 
Home users with and without technical background answered the inquiry. This was done to 
get comments if the guide was easy to understand for a home user without technical 
background and if the guide could help them before their choice of an anti-virus program. 
 
The result of the inquiry led us to the conclusion that a guide for home users is needed and the 
guide that has been produced in this thesis could be a help for home users before their choice 
of anti-virus program. 
 
Key words : virus, anti-virus program, guide, home user, help       
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1. Inledning  
Detta är den inledande delen i arbetet. Här beskrivs bakgrund, syfte, frågeställning, hypotes, 
avgränsningar och kapitelbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 
Allteftersom persondatorernas popularitet har växt de senaste åren, fildelning över nätverk 
och diskussionsforum har blivit allt vanligare har också datorvirusens 1 möjligheter att spridas 
ökat [7]. Detta leder fram till att behovet av att skydda sig mot virus ökar. Det är inte bara 
virus som orsakar skada. Andra hot kan vara en mask, trojanska hästar eller spam. En mask, 
på engelska worm, är nästan som ett virus. Maskar lever som ett eget program i motsats till 
virus som är en parasit och lever på ett annat program. En mask sprider sig genom att göra 
kopior av sig själv [7]. Trojanska hästar, på engelska trojan horse, är ett program som ser ut 
som om det gör det som användaren vill men i själva verket gör det något helt annat [7]. Ett 
exempel på en trojansk häst är ett falskt inloggningsprogram som användaren tror är det 
riktiga inloggningsprogrammet. Det den trojanska hästen gör här är att registrera användarens 
lösenord [4]. Spam som är oönskad skräppost t ex. reklam på Internet som du får skickad till 
dig utan att ha blivit tillfrågad om du vill ha den [19].  
 
Rädslan för att drabbas av ett virus är stor bland företag, en rädsla som inte är obefogad med 
tanke på de kostnader en eventuell virusattack kan medföra [13]. Det finns många artiklar som 
tar upp hur viktigt det är med ett bra virusskydd. Till exempel så säger Bruce Schneier i sin 
bok Secrets and lies att även om inte någon har tillträde till din dator och man inte är ansluten 
till något nätverk så måste man oroa sig för virus. Anledningen till detta är att du inte vet vad 
som egentligen pågår i datorn och du kan inte veta om dina program uppför sig som de ska 
[6]. I artikeln Evaluation and Selection of an antivirus and content filtering software säger 
Farrokh Mamaghani att virusskaparna gör virusen mer och mer komplexa och att de blir 
svårare att hitta och ta bort [10].   
 
För att hålla dagens virus borta är det viktigt att välja ett pålitligt antivirusprogram. För en 
hemanvändare kan det vara svårt att välja ett antivirusprogram. Det finns information om 
antivirusprogram men den är oftast svår att läsa och förstå för en hemanvändare och den är 
ofta på engelska. Informationen finns i böcker, artiklar från datortidningar och på hemsidor på 
Internet. Det finns en del ”guider”, eller tester, men inget som direkt riktar sig till 
hemanvändare. De guider/tester som vi hittat är antingen riktade till företag eller så är de för 
gamla. Vi har inte hittat någon ny guide som riktar sig till hemanvändare. Exempel på tester 
av antivirusprogram som vi har hittat är Mikrodatorns årliga test av antivirusprogram. 
De tester som vi hittat finns i nummer 14, 2001 [12] och 11, 2002 [13] och är ett test på 
specifika antivirusprogram. Ett annat exempel är en 10 år gammal bok som Polk och Bassham 
skrivit som heter A guide to the selection of anti-virus tools and techniques som handlar om 
antivirusprogram så som de såg ut på den tiden [5]. 
 
Med detta arbete vill vi göra en guide som kan hjälpa hemanvändare vid val av ett 
antivirusprogram. 
                                                 
1 Hädanefter används ordet virus istället för ordet datorvirus 
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För att förenkla för läsaren ges här några definitioner på begrepp som kommer att användas i 
detta arbete. Att definiera ordet virus är svårt, det finns lika många förklaringar eller 
definitioner som det finns böcker och artikla r om virus. I detta arbete används denna 
definition: ”Ett virus är ett program som försöker att sprida sig självt samtidigt som de på 
något vis ska ställa till med oreda” [4]. Arbetet vänder sig till hemanvändare och med en 
hemanvändare menas en person som har en dator i hemmet och som har grundläggande 
kunskap om datorer. Med grundläggande kunskap menas att personen surfar ett par timmar i 
veckan, kan använda Office-programmen tillfredställande och har lite kunskap om 
”hårdvaran” i datorn. Det som arbetet har till huvuduppgift att göra är att producera en guide 
till hemanvändare. Definitionen på guide är att den ska vara ett hjälpmedel för hemanvändare. 
Guiden kommer att innehålla fakta och generella tips om antivirusprogram.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram en guide som hjälper hemanvändare inför deras val av 
antivirusprogram. Guiden kommer att innehålla faktorer som tagits fram genom 
litteraturstudier och sedan validerats genom intervjuer med experter inom området. 

1.3 Frågeställning 
Frågor som arbetet kommer att besvara är: 
Vad bör en hemanvändare tänka på vid val av antivirusprogram? 
Vad bör en guide om antivirusprogram innehålla? 

1.4 Hypotes 
Hypotesen som ska besvaras i arbete är: 
Vår guide är ett hjälpmedel för hemanvändare när de ska välja antivirusprogram. 

1.5 Avgränsning 
Detta arbete är avgränsat till antivirusprogram för hemanvändare eftersom vi tror att många 
hemanvändare inte riktigt vet vad ett antivirusprogram är eller vad det egentligen gör. Guiden 
kommer att ta upp viktiga faktorer att tänka på vid val av antivirusprogram och kommer inte 
att jämföra antivirusprogrammen med varandra utan ge generella råd till hemanvändaren. 

1.6 Kapitelbeskrivning  
Det första kapitlet, 1. Inledning, är den inledande delen i arbetet. Här beskrivs bakgrund, 
syfte, frågor, hypotes och avgränsningar. I det andra kapitlet, 2. Metod, finns information om 
de olika metoder som användes i arbetet. Det tredje kapitlet, 3. Teorigenomgång, ger fakta 
om virus och antivirus. Kapitel fyra, 4. Diskussion om guiden, behandlar de olika faktorerna 
som är underlaget till guiden. Kapitel fem, 5. Resultat, redovisar de resultat som framkommit 
i de olika undersökningarna och studierna. Kapitel sex, 6. Diskussion, är en diskussion kring 
resultaten som författarna gör. Kapitel sju, 7. Slutsats, besvarar de ställda frågorna och 
hypotesen till arbetet. I kapitel åtta, 8. Referenser, redovisas de olika källor som använts i 
arbetet. Det sista kapitlet, Bilagor, visar de olika bilagorna som tillhör arbetet. 
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2. Metod 
Här beskrivs de olika metoder som använts i detta arbete. En överskådlig bild, se figur 1 visar 
hur de olika metoderna använts för att få fram all information och data. Först genomförs en 
litteraturstudie där faktorer till guiden har tagits fram. 2 När faktorerna och guiden är 
framtagna kommer intervjuer genomföras för att validera guiden. Nästa steg är att genomföra 
en enkät bland hemanvändare där de får säga vad de tycker om guiden. Resultatet från 
enkäten kommer att ligga till grund för hypotestestning. De frågor som arbetet ställer besvaras 
med hjälp av intervjuerna och enkäten. Se vidare i detta stycke för mer information om 
litteraturstudien, intervjuerna, enkäten och hypotestestningen. 
 

 
Figur 1 Flöde över hur de olika metoderna ska användas i arbetet 

2.1 Litteraturstudie 
Under litteraturstudien söktes information i böcker och artiklar som handlade om virus, 
antivirus och antivirusprogram. Några av böckerna och artiklarna finns beskrivna här. Secrets 
and lies av Bruce Schneier är en bok som hand lar om säkerhet i den digitala världen. Boken 
tar upp allt från orsaker till tekniska osäkerheter till vem som står bakom attacker av 
datorsystem [6]. Från uppslagsverket McGrawhill Encyclopedia of Science & Technology 
kommer artikeln Viruses skriven av David M. Chess. Artikeln innehåller mycket information 
om virus och det som hör till det området [7]. Från Network Security kommer artikeln Is the 
virus problem getting worse? skriven av Jan Hruska. Artikeln tar upp vad man kan göra för att 
minska risken att bli drabbad av virus, vilka olika sorters antivirusprogram som finns och i 
vilka sammanhang man behöver antivirusprogram [8]. Övrig litteratur finns att hitta i 
referensförteckningen i slutet av arbetet. För att hitta artiklarna användes Blekinge Tekniska 
Högskolas biblioteks hemsida. Där finns många länkar och information om var man kan söka 
på det som man är intresserad av. På hemsidan finns ELIN@Blekinge 3 som är en databas som 
söker i flera databaser samtidigt. Genom att söka på nyckelorden virus, antivirus och security 
hittades många av de artiklar som använts i detta arbete.  

2.2 Intervjuer 
För att validera den framtagna guiden kommer intervjuer att genomföras med personer som 
kan ses som experter inom området. Personerna som kommer att tillfrågas att medverka i 
intervjun ingår i PSI-gruppen4. PSI-gruppen är en forskargrupp inom området 
informationssäkerhet och finns på Blekinge Tekniska Högskola [21]. Intervjuerna kommer att 
vara av strukturerad form eftersom frågorna då kan bestämmas innan intervjun genomförs [1]. 
I detta fall kommer guiden att utgöra frågorna i intervjuerna. Guiden kommer att läsas igenom 

                                                 
2 Se kapitel 5 
3 Electronic Library Information Navigator 
4 Protection Security Integrity  
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punkt för punkt och intervjupersonerna kan kommentera de olika punkterna. Intervjuer 
används som metod för att en validering av guiden sker och kommentarerna från experterna 
kan på detta sätt utvecklas och diskuteras. På detta sätt kommer guiden att bli trovärdigare. 
 
De hot som identifierades mot intervjuerna var att någon eller några av intervjupersonerna 
hoppade av i sista stund eller att någon av intervjupersonerna blev sjuk och att intervjun inte 
skulle kunna genomföras. För att minimera riskerna för bortfall av intervjupersoner så 
bokades intervjuerna så tidigt som möjligt. Detta för att eventuellt kunna boka om 
intervjuerna vid ett senare tillfälle eller för att kunna hitta nya personer att intervjua. Om 
bortfall av intervjupersoner hade inträffat skulle underlaget för validering av guiden tunnats ut 
och värdefulla synpunkter ur olika perspektiv gått förlorade angående guiden. Ett annat hot 
som identifierades mot intervjuerna var om missförstånd skulle uppstå när intervjupersonerna 
läste guiden. Detta var inget större hot eftersom författarna var med under intervjuerna och 
kunde förklara för intervjupersonerna vad som menades i guiden. 

2.2.1 Genomförande av intervjuer 
Fem personer tillfrågades och tre personer medverkade i intervjuerna. Intervjuerna utfördes 
individuellt och i grupp. Gruppintervjun valdes för att spara både författarnas och 
intervjupersonernas tid samt för att skapa en diskussion. Intervjuerna var mer ett samtal 
mellan oss, författarna, och intervjupersonerna. Anledning till att intervjuerna inte spelades in 
var att intervjupersoner kan känna sig illa till mods om de ser och hör bandspelaren och då 
känna sig hämmade och inte säga vad de tycker [1]. En fara med att inte spela in intervjun kan 
vara att något av det intervjupersonerna säger glöms bort. Detta sågs inte som något hot 
eftersom två personer, författarna, antecknade vad respektive intervjuperson sa under 
intervjuerna. Båda intervjuerna pågick under 1 timme. 

Intervju 1 
Denna intervju utfördes individuellt med intervjuperson 1 och genomfördes på 
intervjupersonens kontor på Blekinge Tekniska Högskola. Guidens utformning, relevans och 
korrekthet diskuterades under intervjun. Intervjupersonen hade bland annat synpunkter på 
några av guidens frågor och styckenas utformning. De var inte tillräckligt utvecklade för att 
en hemanvändare skulle förstå vad som menades i guiden. Guiden var uttänkt på ett rätt sätt 
men inte uttryckt på ett lättförståeligt språk. Vissa frågor och påståenden kontrollerades med 
intervjupersonen för att få bekräftade på att de var korrekta.   

Intervju 2 
Denna intervju utfördes som gruppintervju där båda intervjupersonerna deltog samtidigt. 
Intervjun genomfördes i ett grupprum på Blekinge Tekniska Högskola. Denna utformning på 
intervjun visade sig fungera bra och var en bra kombination för författarna att få ut så mycket 
som möjligt av intervjun. Detta för att sedan fortsätta utveckla den första versionen av guiden 
till en mer passande guide till hemanvändare som de kan använda vid val av 
antivirusprogram. 

2.3 Enkät 
När guiden har omarbetats efter resultaten från intervjuerna kommer en enkätundersökning att 
utföras. Detta kommer att göras för att få en indikation på vad hemanvändare tycker om 
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guiden. Enkätundersökningen kommer att ske i mindre skala för att få en indikation på hur 
guiden uppfattas och om den är tillräckligt lättförståelig för hemanvändare. Enkäten kommer 
att bestå av dels själva guiden och en enkät som innehåller två frågor om guiden och dess 
innehåll. Enkätens frågor kommer att bestå av både fasta och ickefasta svarsalternativ [1]. 
Först svarar den medverkande på ett fast svarsalternativ. Det ickefasta svarsalternativet är till 
för att den medverkande ska kunna motivera varför den svarade på det svarsalternativet. 
Genom att ha svaren så här blir det både kvantitativt och kvalitativt. De tillfrågade personerna 
kommer att läsa igenom guiden och besvara den bifogade enkätens frågor.5 Urvalet av 
personer för enkätundersökningen kommer att bestå av studenter på Blekinge Tekniska 
Högskola. Urvalsgruppen studenter har valts för att de finns i författarnas närhet och för att de 
ofta har någon form av kontakt med datorer i sina studier vilket gör att de kan agera 
hemanvändare i enkätundersökningen. Även om enkätundersökningen kommer att 
genomföras på Blekinge Tekniska Högskola så betyder inte det att alla studenter är tekniska 
”genier”. Det finns studenter med ringa kunskaper om teknik och datorer men det finns även 
hemanvändare med olika kunskap om teknik/datorer. Studenterna kan ge oss en 
representation av hemanvändare och deras olika nivåer av kunskap inom området.  
 
Enkäten kommer att skickas ut till studenter med elektronisk e-post, urvalet av studenter här 
kommer att vara studenter som läser DUR6. Enkäten kommer även att delas ut till studenter 
som befinner sig i skolan under några olika tidpunkter. Negativt med urvalet är att de kan veta 
för mycket om datorer och på så sätt inte ge oss det som vi är ute efter. Detta undviks genom 
att författarna kommer att dela ut enkäten även till personer/studenter som inte har denna 
bakgrund. Positivt med urvalsgruppen är att de kan en del om datorer och kan agera 
”experter” vilket gör att de kan säga att guiden kan hjälpa hemanvändare med ringa kunskaper 
inom området.  
 
Ett hot som identifieras mot enkäten är om inte tillräckligt många personer medverkar. 
Åtgärden mot detta hot är att två olika enkätundersökningar kommer att utföras. En 
elektronisk och en personlig enkätundersökning. Ett annat hot mot enkätundersökningen är att 
de som medverkar i den personliga undersökningen kan känna sig stressade när de besvarar 
enkäten och detta kan leda till att svaren som samlas in inte är genomtänkta. Åtgärd mot detta 
är att författarna drar sig tillbaka och låter personerna besvara enkäten i ”lugn och ro”. Ett 
annat hot mot enkäten är om frågorna är dåligt formulerade. Detta undviks genom att en 
utomstående person läser igenom enkäten. Risken med att bara genomföra elektronisk 
undersökning är att man oftast inte får in tillräckligt många svar. Därför kommer 
enkätundersökningen att utföras både elektroniskt och personligen.  

2.3.1 Genomförande av enkät 

Elektronisk enkätundersökning  
Den elektroniska enkätundersökningen genomfördes under vecka 17 och 18. Av ca 30 stycken 
tillfrågade medverkade 12 personer i undersökningen. Undersökningen gick till på så sätt att 

                                                 
5 Se bilaga 1 och 2  
6 Datavetenskaplig utbildning i Ronneby 
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enkäten skickades ut till alla DUR-studenter via e-postadressen dur@student.bth.se7. Datum 
för utskick av enkät var den 23 april. Svar väntades sedan från det datumet fram till fredagen i 
vecka 18, den 2 maj.  

Personlig enkätundersökning 
Den personliga enkätundersökningen genomfördes under dagarna 28 och 29 april under två 
timmar på förmiddagen. Av 9 stycken tillfrågade medverkade 7 personer. Undersökningen 
gick till så att personer som inte var upptagna tillfrågades om de ville medverka i 
enkätundersökningen. Författarna gick fram till personen/personerna och frågade om de ville 
medverka i enkätundersökningen. De tillfrågade informerades vad enkäten handlade om. De 
svarande fick sedan ca 10 minuter på sig att läsa och besvara enkäten. Efter att 10 minuter 
hade gått samlades svaren in. En anledning till att det inte medverkade så många personer i 
denna enkät var att det inte var så många personer/studenter i skolan under de dagar som 
enkätundersökningen genomfördes. 

2.4 Hypotestestning 
Hypotestestningen kommer att ske genom att resultatet från enkäten ställs mot hypotesen. 
Hypotesen är ett antagande som kommer att verifieras eller falsifieras. Om hypotesen 
falsifieras så avvisas hypotesen. Om hypotesen däremot verifieras så antas hypotesen [1].  

                                                 
7 Via denna e-postadress nås alla DUR-studenter på Blekinge Tekniska Högskola 
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3. Teorigenomgång 
Här ges fakta till virus och antivirusprogram.  

3.1 Virus 
Vad är egentligen ett datorvirus? Ordet virus används ofta i media som ett samlingsbegrepp 
av alla olika sorters av malware8. Ett virus kan beskrivas på samma sätt som ett biologiskt 
virus. Ett biologiskt virus innehåller en DNA eller RNA kärna som är inbäddad i protein. För 
att ett biologiskt virus ska kunna leva måste den ha en värdcell [6]. Ett virus, i jämförelse med 
ett biologiskt virus, har två olika delar, se figur 1. En del med den självkopierande koden och 
en del som är datadel. Med självkopiering menas att viruset gö r kopior av sig själv och 
placerar ut kopiorna på t ex disketter eller på filer som finns i datorn. Självkopiering är ett 
utmärkande drag för att ett virus verkligen är ett virus. I datadelen finns sidoeffekten som 
viruset utsätter datorn för. Sidoeffekten utlöses när en speciell händelse inträffar [2]. 
Sidoeffekten kan vara allt från att bara irritera användaren, ändra data för användaren eller till 
att förstöra data för användaren. Sidoeffekten kan vara olika från virus till virus och det är 
virusskaparen som ”bestämmer” vad som ska hända. Sidoeffekterna kan ge användaren en 
första indikation att virus finns på datorn [2]. För att ett virus ska kunna leva (kopiera sig själv 
och släppa lös sina sidoeffekter) så måste den ha en värd [6]. En värd kan vara ett program, 
drivrutiner till datorn eller en fil [7]. 
 

 
Figur 2 Ett virus uppbyggnad [2] 

Det som skiljer datorvirus ifrån andra typer av malware är förmågan att sprida sig. Ett virus är 
alltså ett segment av maskinkod eller andra programmeringsinstruktioner som kommer att 
kopiera sig själv in i en eller flera större värdprogram när det är aktiverat. När de infekterade 
programmen exekveras, så kommer även viruset att exekveras och på så sätt sprids viruset 
vidare [7]. 

3.1.1 Ett virus liv 
Ett virus liv kan delas in i fyra olika faser, se figur 2. Faserna är: 

• sovande fasen 
• förökande fasen 
• utlösande fasen 
• verkställande fasen 

 
Under den sovande fasen gör viruset ingenting. Fasen kan användas av virusskaparen för att 
inge en känsla av tillförlitlighet hos användaren. Om ingenting händer efter att t ex en 
                                                 
8 Malware är ett samlingsbegrepp för trojanska hästar, virus och maskar [6]. 
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infekterad diskett har använts så kan användaren tro att ingenting har hänt. Ett virus som finns 
på ett lagringsmedium, t ex diskett, som är inaktivt kallas sovande. Viruset kommer till slut att 
aktiveras av någon sorts händelse. Se tredje fasen för information om händelser. 
 
I den andra fasen, förökande, kopierar viruset sig själv. Viruset kopierar in sig själv i andra 
program som finns i minnet eller på en lagringsplats. Varje infekterat program kommer att 
innehålla en kopia av viruset och som i sin tur kommer att vara i förökandefasen. 
  
Under den tredje fasen, utlösande, aktiveras viruset för att utföra sin uppgift. Utlösandet kan 
vara i form av en händelse. En händelse kan vara att ett speciellt datum inträffar eller att 
viruset kopierat sig tillräckligt många gånger. Det är virusskaparen som specificerar 
händelserna. Om t ex det speciella datumet inträffar så aktiveras viruset. 
 
I den fjärde och sista fasen, verkställande, kommer viruset att utföra sin uppgift som den blivit 
programmerad till. Uppgiften kan vara oskyldig, som att t.ex. visa meddelanden på skärmen. 
Men virusets uppgift kan också vara att förstöra ett program eller fil [11].  
 

 
Figur 3 Ett virus liv [3 ] 

3.1.2 Klassificeringar av virus 
Det finns många olika sätt att klassificera virus på och klassificeringarna skiljer sig mycket 
från olika böcker och artiklar. Till exempel så tar Louw & Duffy upp olika författare och om 
hur de har klassificerat virus [3]. I artikeln Viruses av David M. Chess så finns andra 
klassificeringar [7]. Utifrån vad böcker och artiklar tar upp så finns det tre huvudsakliga 
klassificeringar av virus och dessa finns beskrivna nedan. Eftersom det skulle ta för lång tid 
att utforska alla olika former av virus har författarna valt att skriva mer om ett virus inom 
varje klassificering. 

Första klassificeringen 
Den första klassificeringen är baserad på hur virusen sätter ihop sig med sin värds kod. 
Exempel på virus i denna klassificering: 
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• Skalvirus – integrerar sig med orginalkoden Viruset blir som ett skal omkring 
värdprogrammet. 

• Tilläggningsvirus - stoppar in sig själv i värden och ändrar sedan värdens 
uppstartningsinformation så att det är viruset som körs först istället för värden. 

• Inkräktande virus - ersätter eller lägger över någon del eller hela offrets (värden) 
program med en kopia av sig själv. 

• Companion virus – se nedan 
Companionvirus 
Ett companionvirus installerar och lägger sig före ett program [7]. Viruset skapar en COM-fil 
med samma namn som programmet har. I COM-filen sparas virusets kod [2]. När användaren 
försöker att köra programmet kommer viruset att köras. Ett companionvirus ändrar inte på 
programmets kod. Viruset lägger bara till sig till programmet [7]. Ett exempel är ett virus som 
heter explorer. Varje gång användaren försöker att starta utforskaren (explorer.EXE) så 
kommer viruset (exlporer.COM) att köras istället [4]. 

Andra klassificeringen 
Den andra klassificeringen är baserad på vilka objekt som virusen infekterar. Exempel på 
virus i denna klassificering: 

• Bootsektorvirus – lagras på t ex en diskett. När disketten används laddas viruset in i 
minnet och börjar infektera hårddiskar och disketter och andra ”medier”. På detta sätt 
sprids viruset vidare. 

• Filinfekterande virus – sätter sig fast på ett program t ex datorspel eller 
ordbehandlingsprogram. När det infekterande programmet körs installeras viruset i 
minnet. När viruset finns i minnet kan det infektera andra program som finns på 
datorn. 

• Makrovirus – se nedan  
Makrovirus 
Ett makrovirus är ett virus som infekterar filer som kan spela upp makron [11]. Makrovirus är 
skrivna i skriptspråk och skriptspråken finns ofta i ordbehandlingsprogram, 
kalkyleringsprogram och databasprogram [6]. När den infekterade filen öppnas körs 
makroviruset igång automatiskt [11]. Denna sorts virus kan spridas mycket fort eftersom 
många människor byter dokument eller filer med varandra och det är det som gör att viruset är 
farligt [6]. 

Tredje klassificeringen 
Den tredje klassificeringen är baserad på hur viruset blir aktiverat och hur de väljer nya mål 
för sina förändringar. Exempel på virus i denna klassificering: 

• Direkta/transienta virus 
• Indirekta/resistenta virus 

Direkta virus 
Direkta virus är virus som körs med värdprogrammet, väljer ut ett program som de ska 
förändra för att sedan återlämna kontrollen till värdprogrammet. Direkta virus körs bara en 
kort tid och lämnar minnet när det kört klart [7]. 
Indirekta virus 
Indirekta virus körs på samma sätt som ett direkt virus men lämnar inte minnet. Det är ett 
minnesbeständigt virus och det infekterar filer även fast det inte finns kvar i minnet [3]. 



 
 

En guide om antivirusprogram – ett hjälpmedel för hemanvändare  
2003-06-05 

 
 

 
 

- 14 - 

3.1.3 Virustekniker 
Ett virus kan använda sig av olika tekniker. Teknikerna används främst för att viruset ska vara 
osynligt för t ex antivirusprogram. Dessa tekniker kan även delas in i olika generationer där 
den första generationen inte är så avancerad för att sedan bli mer och mer avancerad. 
Teknikerna kan ibland ses som en sorts typ av virus, detta är olika i olika böcker och artiklar. 
Teknikerna är inte kronologiska utan de visar mer hur virus blir mer och mer sofistikerade. 
Några av de första virusen som fanns använde stealth och armoring teknik [7]. 

Enkel teknik – första generationen 
Den enkla tekniken innebär att viruset kopierar sig själva. Många nya virus som upptäcks idag 
använder sig av denna teknik. Virus som använder den här tekniken gör ingenting för att dölja 
att de existerar i en dator, de kan upptäckas enkelt, t ex så kan man leta i en fil om den har en 
speciell signatur [7]. 

Självigenkänning – andra generationen 
De virus som är av den första generationen, använder enkel teknik, infekterar sin värd om och 
om igen. Detta leder till att datorns minne tar slut och på så vis upptäckts viruset.  
För att undvika detta så kan ett virus använda sig av självigenkänning som teknik. Det innebär 
att viruset ”planterar” en unik signatur som säger till att datorn, eller filen, att den är 
infekterad. Viruset kommer att leta efter sin signatur för att den inte ska infektera filen/datorn 
igen. Om signaturen inte finns så kommer viruset att infektera datorn och plantera sin 
signatur. Om signaturen redan finns så infekterar inte viruset sig igen på datorn [7]. 

Stealth – tredje generationen 
De flesta virus identifieras genom att en skanning genomförs på en lagringsplats, t ex 
hårddisken, och genom att söka efter unika signaturer som varje virus har. För att motarbeta 
skanningen använder en del virus stealthteknik. Stealth betyder på svenska smygande. 
Den här tekniken gör att viruset kollar systemservice- förfrågningar när det är aktivt. Viruset 
snappar upp förfrågningar om operationer som ska utföras i datorn. Om operationen skulle 
leda till att viruset kommer att upptäckas så skickar viruset ut att operationen inte får 
genomföras [7]. 

Armoring – fjärde generationen 
När ett virus använder armoring- teknik gör det så att extra och onödig kod läggs till virusets 
kod. Detta för att det ska bli svårt att upptäcka. En annan form för att inte bli upptäckt är att 
ett virus med armoring- tekniken kan attackera ett antivirusprogram. Den extra koden gör att 
det blir svårare att analysera virusets kod för antivirustillverkarna som måste hitta ett 
botemedel för att viruset ska kunna desarmeras. Virus som använder armoring- teknik 
tenderar till att bli ganska stora och det gör det lätt att upptäcka dem. En antivirusexpert kan 
lätt analysera ett virus som använder armoring- tekniken på ett par timmar och på så sätt hitta 
ett botemedel snabbt. Armoring betyder på svenska att rusta sig [7]. 

Polymorfism – femte generationen 
Virus som använder polymorfism- teknik kan även benämnas som självmuterande virus. Det 
som händer är att virus som använder sig av polymorfism- teknik byter struktur på sig själv 
när det infekterar sitt mål. Ändringen av viruset sker antingen genom att viruset modifierar sig 
själv eller så krypterar viruset om sig. Genom att viruset varierar kodsekvenserna, eller att 
viruset generar en slumpmässig krypteringsnyckel, kommer viruset inte att kunna bli 
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identifierat genom enkla metoder. För att upptäcka virus som använder sig av polymorfism- 
teknik krävs en mycket komplex algoritm som kan omvända maskeringen av viruset och på så 
sätt se om det existerar i systemet [7].  

3.2 Antivirus 
Antivirus behöver inte nödvändigtvis vara i form av ett antivirusprogram. Hruska säger i sin 
artikel Is the virus problem getting worse? att det räcker inte bara med att man använder ett 
antivirusprogram. Man är fortfarande inte säker och måste skydda sig på andra sätt. Exempel 
på andra sätt kan vara att man slutar att använda dokument med filändelsen .DOC eftersom 
dokumenten kan innehålla makrovirus. Ett annat exempel är man hellre ska använda en läsare, 
t ex Adobe Acrobat Reader, istället för exempelvis Word [8]. 
  
Ett antivirusprograms huvuduppgifter är att förebygga, upptäcka, identifiera och ta bort virus 
som försöker att ta sig in i din dator eller som kanske redan har lyckats att infektera din dator 
[5]. Marknaden för antivirusprogram är stor idag och det finns cirka 20 kommersiella företag 
[4]. Att välja rätt antivirusprogram bland alla dessa kan därför vara en svår uppgift.  
 
Det finns många vägar för ett virus att ta sig in i ett system. Nedan finns några vägar listade. 

• Via diskett 
• Via Internet 
• Via CD-ROM 
• Vid installation av ny programvara 

• Vid delade filer på ett nätverk 
• E-post som har bifogad fil 
• Hämtning av filer över Internet [4] 

 
Eftersom det finns så många sätt ett virus kan ta sig in i ett system så finns det ställen där 
antivirusprogram verkligen behövs. Hruska säger i sin artikel att det finns tre olika ställen där 
antivirusprogram behövs. De olika ställena finns beskrivna nedan. 

Internet Gateway 
Internet gateway är länken mellan Internet och företagets interna nätverk. Här är det bra att 
placera antivirusprogram som kollar av in- och utgående e-post, inklusive bilagor som kan 
finnas i e-postmeddelanden. En fördel med att ha antivirusprogram här är att om en infekterad 
bilaga upptäcks, som ska till flera adresser så kommer bara en virusvarning att skickas ut. En 
nackdel är att det skapar en flaskhals eftersom all e-post måste ta den här vägen [8]. 

Server 
En server är en dator som svarar på anrop. Det finns flera fördelar med att ha 
antivirusprogram på en server istället för på arbetsstationer. För det första så är 
nätverkstrafiken minimal eftersom antivirusprogrammet körs lokalt på servern. För det andra 
så är inte virus med stealth- teknik effektiva här eftersom de inte kan köras aktiva på en server 
[8]. 

Desktop 
En desktop, eller arbetsstation, är där man sitter och jobbar och anropar servern. Detta är det 
viktigaste stället enligt Hruska att ha antivirusprogram installerat. Det är här som virus, om 
det går igenom både Internet gatewayen och servern, måste fångas upp [7].  
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3.2.1 Antivirusprogrammets faser 
När ett antivirusprogram letar, hittar och tar bort virus genomgår det tre olika faser. Faserna 
beskrivs nedan. 

Förebyggande fasen 
I den första fasen så försöker antivirusprogrammet att förebygga att virus infekterar t ex ett 
datasystem. För att förebygga infektioner kan antivirusprogrammet t ex omöjliggöra 
rättigheten att skriva till skyddade filer. Det som händer är att antivirusprogrammet övervakar 
operationer som sker i datorn och om försök görs att ändra i skyddade filer meddelas 
användaren om detta. Användaren får sedan avgöra vad som ska hända. Problem med den här 
fasen är att många falska alarm kan förekomma eller att antivirusprogrammet blir ineffektivt. 
Det släpper igenom ändringar utan att meddela användaren detta [3].  

Upptäckande fasen 
I den andra fasen upptäcker antivirusprogrammet att virus finns i systemet. Viruset kan 
upptäckas i de olika faserna, före exekvering av viruset, under exekvering av viruset eller 
efter exekveringen av viruset [5]. I den här fasen jobbar t ex verktygen kontrollsumma och 
skanning, dessa verktyg kollar efter signaler på om virusaktiviteter pågår. Problem i den här 
fasen är att den försämrar prestandan på datorn och den kan bara hitta för den kända virus [3]. 

Identifierande & återställande fasen 
Fas tre och fyra är egentligen bara en fas men är här uppdelad för att göra det enklare. I den 
tredje fasen identifierar antivirusprogrammet viruset som har infekterat systemet. Både 
antivirusprogrammet och användaren får ytterligare information om viruset och de skador 
som har uppstått. Detta gör att antivirusprogrammet lättare vet hur det ska rensa systemet från 
viruset. I den fjärde fasen återställer antivirusprogrammet systemet. Antivirusprogrammet 
återställer systemet genom att ta bort viruskoden från den del som är infekterad [5]. 

3.2.2 Verktyg för antivirusprogram 
Antivirusprogrammen kan använda sig av olika verktyg för att hitta virus. Med verktyg menas 
metoder som antivirusprogrammen använder sig av för att hitta och ta bort virus. Verktygen, 
eller metoderna, kan även användas ihop för att få bästa möjliga skydd [14]. 

Skanner 
Skanners är den idag den mest använda sortens verktyg inom antivirusprogram. Denna typ av 
verktyg kan både upptäcka och desinfektera alla virus som var kända för programmet när det 
släpptes. För att en skanner ska kunna upptäcka alla nya virus så behövs regelbunden 
uppdatering av virusdefinitionerna. Det finns olika sorters skanners, on-demand och on-access 
är två olika typer av skanners som används i antivirusprogrammen idag. On-demand skanners 
tillåter användaren att starta en skanning av utvalda filer på sin dator. On-access skanners är 
alltid aktiv på datorn så länge den används och ska öppna filer eller köra filer [8]. En skanner 
fungerar så att den läser av data från diskar och applicerar mönsterigenkänning och liknande 
operationer mot en lista med kända virusmönster. Om mönster hittas och som finns i listan så 
signalerar skannern att det finns virus i systemet [7]. Nackdelen med skanners är att de måste 
uppdateras regelbundet med den senaste virusinformationen för att vara effektiv [8]. 
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Kontrollsumma 
Kontrollsummaverktyge t förlitar sig på att hitta förändringar i filer eller dokument. 
Kontrollsummaverktyget generar kontrollsummor till filer som den sparar för framtida bruk. 
Då och då räknas kontrollsumman om för att jämföras mot den sparade versionen. Om 
jämförelsen inte stämmer så har något hänt och användaren meddelas detta. När ett virus 
infekterar en fil eller ett dokument så förändras dessa och det upptäcker detta verktyg. 
Kontrollsummaverktyget hittar både kända och okända virus, det vill säga så länge det är en 
fil eller ett dokument som har blivit kontrollerat av verktyget. Fördelen med detta verktyg är 
att det inte behöver veta någonting om ett visst virus för att klara av att skydda mot det, därför 
behöver det inte heller uppdateras regelbundet. Nackdelen med kontrollsummaverktyget är att 
den inte kan skilja mellan ett virus och en ändring som en användare själv har utfört i en fil 
eller ett dokument. Kontrollsummaverktyget kan dessutom bara göra en användare 
uppmärksam på ett virus efter det att denne redan blivit infekterad Kontrollsummaverktyget 
kan inte identifiera viruset åt användaren och den kan inte heller desinfektera ett virus. Falska 
virusalarm är vanligt vid användning av detta verktyg [8]. 

Heuristisk 
Heuristiks är ett verktyg som försöker upptäcka virus, både kända som okända genom att 
använda allmänna regler, strategier eller metoder om hur ett virus "brukar" se ut. Fördelen för 
användaren här är att det inte behöver utföras regelbundna uppdateringar av 
antivirusprogrammet. Men om en ny sorts virus dyker upp så behöver verktyget bytas ut eller 
uppdateras på grund av att virusskaparna lär sig reglerna som heuristiks arbetar efter och 
därefter kringgår dessa regler. Detta leder i sin tur till att antivirusskaparna omformulerar 
reglerna och skapar en ny version av verktyget. Ett annat problem är dess benägenhet till 
falska virus alarm [8]. 

Beteendeblockerare  
Beteendeblockerare är ett minnesbeständigt program som fångar upp olika datorhändelser. 
Om en händelse, som misstänks utföras av ett virus, upptäcks så blockerar programmet 
händelsen eller frågar användaren efter vidare instruktioner. Man kan beskriva 
beteendeblockerare som en övervakare av datorprogrammens aktiviteter och dessa förhindrar 
att skadliga händelser utförs av ett virus. Dessa verktyg har funnits länge men används inte så 
ofta på grund av att det ställer stora krav på användarens tekniska färdigheter. Detta verktyg 
är under stark utveckling och kommer troligen att bli mycket vanligare i framtiden bland 
antivirusprogrammen [14]. 
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4. Diskussion om guiden 
Faktorerna till guiden togs fram under litteraturstudien. De kan ses som viktiga för 
hemanvändare när de ska välja antivirusprogram. Faktorerna är utvalda från litteratur men är 
även hämtade från antivirustillverkares hemsidor. Där har det även hämtats information om 
några faktorer då det varit svårt att hitta information om dessa i litteraturen. Efter intervjuerna 
utvecklades faktorerna och mer information i guiden lades till. Faktorerna finns beskrivna 
nedan. 

4.1 Pris och tillgänglighet 
Idag finns det licensierade antivirusprogram, dessa kostar pengar. Licensierade 
antivirusprogram är program man köper av en antivirustillverkare. Exempel på 
antivirustillverkare:  

• Symantec (www.symantec.se) 
• F-secure (www.f-secure.com) 
• Panda (www.panda.com) 
• McAfee (www.mcafee.com) 

Det finns många antivirustillverkare som ger ut sina antivirusprogram kostnadsfritt en period 
för att sedan ta betalt för det. Exempelvis så kan man få prova antivirusprogrammet i 30 dagar 
och sedan så måste man betala för det. Detta är ett bra sätt för hemanvändare att prova flera 
olika program när de inte vet vilket antivirusprogram de ska välja. 
 
Med tillgänglighet menas hur man har tillgång till antivirusprogrammet. Det finns 
huvudsakligen två sätt att erhålla ett antivirusprogram. Det ena sättet är att man laddar hem 
antivirusprogrammet från antivirustillverkarens hemsida. Det andra sättet är att få 
antivirusprogrammet på cd [15][16]. 

4.2 Systemkrav 
Systemkrav är viktiga för hemanvändare att tänka på för det är detta som bestämmer om 
hemanvändarens dator kan köra antivirusprogrammet. Med systemkrav menas 
hårddiskstorlek, arbetsminneskapacitet och hur snabb datorns processor är. Ofta är 
systemkraven på antivirusprogram lågt satta [15][16] men det är bra att titta på dessa ändå. 
Tidningen Mikrodatorn säger i sin artikel 10 program som stoppar elaka virus att en 
anledning till att användare inte vill använda antivirusprogram är att de kan försämra datorns 
prestanda. Användaren kan tycka att datorn helt enkelt blir långsam att använda [12]. Ofta så 
är antivirusprogram resurskrävande och om en gammal dator används med ett nytt 
antivirusprogram kan det upplevas att datorn blir långsam och inte orkar med. För att 
hemanvändaren inte ska uppleva detta är det därför viktigt att kontrollera 
antivirusprogrammets systemkrav och kontrollera vad hemanvändarens dator orkar med. 

4.3 Funktionalitet  
Funktionalitet är olika sätt som ett antivirusprogram kan hitta och ta bort virus. För att hitta 
och ta bort virus finns olika verktyg, eller metoder. Denna faktor är med eftersom den är 
viktigt för hemanvändare att veta vad antivirusprogrammet egentligen gör. Hemanvändare 



 
 

En guide om antivirusprogram – ett hjälpmedel för hemanvändare  
2003-06-05 

 
 

 
 

- 19 - 

borde få kännedom om denna faktor för att kunna välja det antivirusprogram som passar dem 
bäst. Om hemanvändaren vill veta vilka verktyg ett antivirusprogram använder sig av kan 
man oftast läsa det, t ex på antivirustillverkarens hemsida, men det kan vara svårt för en ovan 
läsare att förstå vilka verktyg som används. Det är viktigt att veta vilka verktyg 
antivirusprogrammet använder sig av eftersom några av verktygen bara kan påvisa att kända 
virus finns på datorn9. 

4.4 Uppdatering  
Hur uppdateringen sker är mycket viktigt när man pratar om antivirusprogram, och som 
Mikrodatorn påpekar är det mycket viktigt att uppdatera antivirusprogrammet för att det ska 
fungera så effektivt som möjligt. Vidare säger Mikrodatorn att man helst ska uppdatera 
antivirusprogrammet varje dag och ett minimum kan vara minst en gång per vecka eftersom 
ett virus idag kan sprida sig mycket fort och till många användare på bara några timmar [13]. 
Om man ska uppdatera så mycket som varje dag eller varje vecka är det mest praktiska om 
antivirusprogrammet kan göra det automatiskt. Uppdateringarna ska helst vara snabba att 
ladda hem också då hemanvändare kan koppla upp sig på olika sätt som kostar olika mycket 
pengar. För de som har fast uppkoppling så spelar det inte så stor roll. Men om 
hemanvändaren kopplar upp sig via modem så kan det betyda mycket pengar bara för att 
uppdatera antivirusprogrammet [12]. Uppdateringar är viktigt att tänka på för hemanvändare 
eftersom det är så antivirusprogrammet håller sig ”nytt”.  
 
Viktigt att veta är när man pratar om uppdateringar är att det finns olika sorters uppdateringar. 
Det finns uppdateringar på virusdefinitionerna och det finns uppdateringar på själva 
antivirusprogrammet [16]. Om antivirusprogrammet automatiskt hämtar uppdateringar så 
hämtas både virusdefinitioner och programuppdateringar. Detta är mycket bra för 
hemanvändare då detta gör det enkelt och det är därför som hemanvändare ska känna till 
detta. En baksida av uppdateringar är att de oftast kostar pengar. I många fall så får man en 
prenumeration på uppdateringar när man köper antivirusprogrammet. Prenumerationerna 
brukar sträcka sig över ett år och efter det måste hemanvändaren betala för en ny 
prenumeration. En hemanvändare bör veta detta eftersom det inte bara är att köpa ett 
antivirusprogram och att sedan inte bry sig om det.  

4.5 E-post 
Många virus kommer via e-post och om henanvändare använder sig av e-post bör denne veta 
om detta. Det finns olika sätt att använda sig av e-post. Det ena sättet är att hemanvändare 
använder sig av Outlook Express eller någon annan e-postklient. Detta innebär att 
hemanvändaren hämtar sin e-post från e-postservern och lagrar e-posten lokalt på 
hemanvändarens dator. Detta utgör ett hot mot hemanvändaren som kan få sin dator 
infekterad av virus genom att läsa sin e-post. I artikeln Ett mejl av 300 innehåller virus från 
Mikrodatorn så står det att många tror att man inte blir drabbad av virus om man inte klickar 
på bifogade filer i e-postmeddelande. Detta är helt fel och man kan även bli drabbad av virus 
utan att ens öppna e-postmeddelande [12]. Det andra sättet är webbaserad e-post. Det fungerar 
så att hemanvändaren läser e-postmeddelanden via en server. Hemanvändaren hämtar alltså 

                                                 
9 Se stycke 3.2.2 
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inte några e-postmeddelanden till sin dator. Detta kan ses som ganska säkert men man kan bli 
drabbad av virus även här. En bra sak som hemanvändare bör veta om webbaserad e-post är 
att den del av alla olika företag som har webbaserad e-post har antivirusprogram som kollar e-
posten. T ex så har Hotmail och Yahoo antivirusprogram som kollar av alla användarnas e-
post och säger till om det finns virus [17][18]. Eftersom det finns olika sätt att använda e-post 
är det vikigt för hemanvändaren att veta detta. Om hemanvändaren inte använder sig av 
Outlook Express utan har en webbaserad e-post så behöver denne kanske inte ett 
antivirusprogram som kollar in och utgående e-post. 

4.6 Brandvägg  
När man pratar om brandväggar och antivirusprogram bör hemanvändaren veta att dessa kan 
kombineras. Idag finns det brandväggar och antivirusprogram som arbetar som ett program 
och en del antivirusprogram har en inbyggd brandvägg. Det som är viktigt är att 
hemanvändaren är uppmärksam på om brandväggen och antivirusprogrammet fungerar ihop. 
Det finns antivirusprogram som inte fungerar ihop med brandväggar t ex F-secures 
antivirusprogram [20] En annan viktigt sak för hemanvändare att veta är att ett 
antivirusprogram kan ge samma skydd som en brandvägg. Eller tvärtom, brandväggen kan ge 
samma skydd som antivirusprogrammet. 
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5. Resultat 
Här presenteras resultatet av genomförda intervjuer och enkätundersökningar. 

5.1 Resultat av intervjuer 
Här behandlas resultatet från de olika intervjuer som genomförts. Reflektion är författarnas 
kommentarer och ändringar av guiden efter intervjuerna. 

5.1.1 Pris och tillgänglighet 
Intervjuperson 110 sa att antivirusprogram på cd ger ett gammalt program. IP1 menade att om 
man bränner/kopierar en cd med ett antivirusprogram får man kanske ett gammalt program 
utan uppdateringar, vilket inte ger mycket till skydd. IP1 tog upp att uppdateringarna inte 
lagras på cd-skivan med antivirusprogrammet och uppdateringarna inte kan sparas. IP1 tyckte 
att nerladdning av antivirusprogrammet är bättre, för att man då får uppdateringar på datorn 
och kan spara dem. IP1 sa även att hemanvändare som inte vill betala för sitt 
antivirusprogram får heller inga uppdateringar. 
 
Intervjuperson 211 hade inga direkta kommentarer. 
 
Intervjuperson 312 sa att det är nödvändigt att betala för antivirusprogrammet och om man 
betalar för antivirusprogrammet och får det på cd så får man bättre säkerhet som 
hemanvändare/konsument. IP3 sa att man kan få support om man betalar för programmet. 

Reflektion 
Författarna tycker inte som IP1 d v s att ett antivirusprogram på cd ger ett gammalt program. 
Uppdateringar kommer att behandlas under rubrik 5.1.4 Uppdateringar. IP1 sa att nerladdning 
av ett antivirusprogram är bättre än att ha det på cd men då måste man tänka på de 
hemanvändare som använder modem. En kommentar till detta är att hemanvändare kanske 
inte har möjlighet att ladda ner antivirusprogrammet. Författarna instämmer med IP3, om man 
köper antivirusprogrammet på cd så kan hemanvändaren känna sig säker. Säker i den mening 
att cd:n verkligen kommer från antivirustillverkaren. Det som kommer att uppmärksammas i 
guiden är hemanvändarens köpevillkor och tillgång till support. IP3s kommentar om att man 
får support om man betalar för programmet är anser författarna mycket viktig och kommer 
därför att finnas med i guiden. 

5.1.2 Systemkrav 
IP 1 och IP 3 hade inga direkta kommentarer på denna fråga. IP 2 sa att de flesta 
antivirusprogram har ganska låga systemkrav.  

                                                 
10 Kallas hädanefter IP1 
11 Kallas hädanefter IP2 
12 Kallas hädanefter IP3 



 
 

En guide om antivirusprogram – ett hjälpmedel för hemanvändare  
2003-06-05 

 
 

 
 

- 22 - 

Reflektion 
Kommentaren som IP2 hade om systemkrav var att antivirusprogram har låga systemkrav och 
det stämmer men systemkrav är viktiga för hemanvändaren att känna till. Inga tillägg kommer 
att göras till guiden.  

5.1.3 Funktionalitet 
IP1 sa att hemanvändare vill kolla med alla olika verktygen att virus inte finns och detta kan 
bli resurskrävande. IP1 tyckte att detta stycke skulle förklaras och preciseras bättre. Vi skulle 
eventuellt kunna lägga till fördelar och nackdelar på respektive verktyg för att det ska bli 
lättare för hemanvändaren att avgöra vilket av verktygen de ska välja eller kombinera.  IP1 
påpekade att viktiga krav för hemanvändare vid val av antivirusprogram kan vara att de får 
support vid behov och uppdateringar av antivirusprogrammet kontinuerligt. IP1 tyckte att vi 
skulle försöka hitta tester gjorda på de respektive verktygen som visar hur bra de fungerar, 
detta kan underlätta vid val av verktyg.  
 
IP2 tyckte att ordet verktyg kunde bytas ut mot t ex funktionalitet. Detta för att det skulle bli 
lättare att förstå vad stycket handlar om, vad de olika verktygen har för uppgift i 
antivirusprogrammet. IP2 sa att antivirusprogram antagligen kombinerar verktygen för att få 
bästa skydd. Vidare sa IP2 att användare kan ”kryssa” för alla tänkbara alternativ för att få ett 
så bra skydd som möjligt. IP2 tyckte att frågorna skulle kunna ställas annorlunda. T ex ”Vill 
du ha mer funktionalitet så måste du också betala mer” Denna frågan kan också ställas 
tvärtom, ett billigt antivirusprogram med mindre funktionalitet. 

 
IP3 tyckte att ordet verktyg skulle kunna bytas ut mot ordet tillvägagångssätt. 

Reflektion 
Detta stycke i guiden kommer att omarbetas. Författarna tyckte som IP1 att det skulle 
förklaras och preciseras bättre. Precis som IP2 föreslog så kommer ordet verktyg att bytas ut 
mot funktionalitet och bli övergripande. Att gå igenom olika verktyg som ett antivirusprogram 
använder sig av kan för en hemanvändare vara svårt och därför beslöt författarna att göra om 
stycket helt och göra det enklare för en hemanvändare. Författarna beslöt att ”gå i IP2s spår” 
och ha en riktning mot ”Vill du ha mer funktionalitet så måste du betala mer”. IP3s 
kommentar om att ordet verktyg kunde bytas ut mot tillvägagångssätt antogs inte av 
författarna. 

5.1.4 Uppdateringar 
IP1 sa att pris och uppdateringar kanske ska vara tillsammans. Detta för att de hänger ihop. 
IP1 sa att uppdateringar av antivirusprogrammet är viktigt för att det ska fungera mot de nya 
virus som kommer ut. IP1 sa att om bra uppkoppling finns så ska man göra regelbundna 
uppdateringar. Vidare sa IP1 att om man inte kopplar upp sig och diskettenhet inte finns så 
behöver man inte något antivirusprogram. 
 
IP2 sa att uppdateringar är en viktig del och den kan ses som en försäkring och att storleken 
på uppdateringarna spelar roll. Det kanske skulle ställas en fråga om storlek på uppdatering i 
guiden. 
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IP3 hade inga kommentarer på denna fråga. 

Reflektion 
Författarna håller med IP1 om att uppdateringar är viktiga och om man har en bra 
uppkoppling mot Internet kan man göra regelbundna uppdateringar. Uppdateringar och 
uppkoppling kommer att tas med i guiden. Storleken på uppdateringar som IP2 tog upp är 
viktigt för hemanvändaren att tänka på. Men här kommer guiden att inrikta sig mer på 
hemanvändarens uppkoppling och därför kommer inte storleken att tas upp i guiden. 

5.1.5 E-post 
IP1 frågade om webbaserad e-post fungerar på detta sätt. Det vill säga om Hotmail 
kontrollerar om din e-post är infekterad innan du får den. IP1 frågade även om man bara läser 
e-post och inte plockar hem det, drabbas man ändå av virus? IP1 sa att virus kan spridas fast 
man inte öppnar e-brevet. IP1 tyckte att vi skulle ta reda på hur webbaserad e-post fungerar 
 
IP2 sa att det finns en risk med att ladda ner filer till datorn (”POP-mail” till Outlook) och att 
vid webbaserad e-post måste man aktivt ladda ner bifogad fil och då kan viruset slå till mot 
din dator. I Internet Explorer kan script köras och då kan antivirusprogrammet skydda dig.  
IP2 trodde att det inte är skillnad på POP och IMAP för användaren men kanske för 
antivirustillverkarna.  
 
IP3 hade inga direkta kommentarer. 

Reflektion 
Det som IP1 sa kommer författarna att utföra. Alltså en uppföljning av hur webbaserad e-post 
fungerar och sökning efter information om ifall leverantörer av webbaserad e-post använder 
antivirusskydd kommer att utföras. Det som IP2 sa om webbaserad e-post och bifogade filer 
tar guiden upp. Här frågade författarna om IP2 visste om det var någon skillnad på e-
postprotokollen POP och IMAP, detta kommer inte att finnas med i guiden men författarna 
ville ”gardera” sig mot detta genom att ställa denna fråga.  

5.1.6 Brandväggar 
IP1 sa att vi skulle skilja på brandvägg och privat brandvägg. Annars kan missförstånd uppstå 
eftersom det finns två olika sorter. IP2 sa det inte är något problem för hemanvändare att ha 
brandvägg. IP2 sa vidare att de flesta antivirusprogram inte ska hindras av att du redan 
använder dig av en brandvägg. De ska fungera båda två på din dator. IP 3 hade inga direkta 
kommentarer. 

Reflektion 
IP2s kommentar om att antivirusprogram och brandväggar oftast inte inverkar på varandra 
kommer författarna att bortse ifrån. Guiden kommer att ta upp att vissa antivirusprogram inte 
fungerar ihop med brandväggar. IP1s kommentar om brandvägg och privat brandvägg 
kommer inte att uppmärksammas i guiden eftersom författarna tror att hemanvändaren kan bli 
förvirrad om det står om olika sorters brandväggar i guiden. 
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5.1.7 Övriga kommentarer 
IP1 hade inga övriga kommentarer. IP2 påpekade att problemet med antivirusprogrammen är 
att de inte skyddar mot nya okända virus, men chansen för en hemanvändare att få virus är 
ändå ganska liten. IP3 sa att vi skulle ändra i checklistan och att stycke 2 och 3 kanske är för 
svårt för hemanvändare att förstå. Vidare sa IP3 att vi skulle lägga till mer i checklistan t ex 
information om nedladdning av filer och cookies. IP3 tyckte också att det skulle finnas 
referenser till ordlistan. 

Reflektion 
Författarna håller med IP3 om att guiden skulle kunna göras lättare och det kommer den att 
bli. Däremot kommer inte IP3s kommentar om att information om nedladdning av filer och 
cookies att läggas till guiden. Anledningen till detta är att författarna tyckte att guiden måste 
begränsas lite och det var ett sätt att göra det. Den omarbetade guiden finns som bilaga 1, se 
innehållsförteckning för sida. 

5.2 Resultat av enkät 
Här presenteras resultatet av de två enkätundersökningarna. Resultaten visas i tabellform och 
utläses så att efter varje fråga anges hur många personer som svarade på respektive alternativ.  

5.2.1 Elektronisk enkätundersökning 
Av ca 30 tillfrågade personer svarade 12 personer. Det externa bortfallet var 18 stycken 
personer. Det förekom inget internt bortfall. 
 
 JA NEJ JA & NEJ 
Fråga 1: 
Är guiden lätt att förstå? (Ex: Språk, innehåll) 

11 1 - 

Fråga 2: 
Anser du att guiden skulle kunna hjälpa dig när du ska välja ett 
antivirusprogram? 

4 7 1 

Tabell 1 Svar - Elektronisk enkät 

Ett urval av alla kommentarer som de medverkande hade på fråga 1: 
• ”Skrivet på ett lätt språk med inte för mycket facktermer.” 
• ”Tydligt indelat med först fakta och sedan tips på hur man kan gå tillväga.” 
• ”Jag ser inget svårt i den. Men eftersom jag kan en hel del om ämnet kan jag inte svara 

för vad mindre erfarna förstår och inte förstår.” 

Ett urval av alla kommentarer som de medverkande hade på fråga 2: 
• ”Guiden hade hjälpt mig eftersom jag inte kan något om antivirusprogram och då kan 

det vara mycket bra med denna guiden. Man kan läsa sig till vad det är man behöver.” 
• ”Jag vet det mesta som nämndes, men för en som inte är så insatt så kan den nog 

hjälpa.” 
• ” Om jag var nybörjare tror jag att det skulle hjälpa. Den som rätt som det är sitter som 

innehavare till en dator lär behöva en guide för att hitta rätt typ av program till sin 
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användning. En guide som denna är saklig och ger bra exempel. Bra att det finns tips 
och länkar också.”   

5.2.2 Personlig enkätundersökning 
Av 9 tillfrågade personer svarade 7 personer. Det externa bortfallet var 2 person och det 
förekom inget internt bortfall.  
 
 JA NEJ JA & NEJ 
Fråga 1: 
Är guiden lätt att förstå? (Ex: Språk, innehåll) 

7 - - 

Fråga 2: 
Anser du att guiden skulle kunna hjälpa dig när du ska välja ett 
antivirusprogram? 

6 1 - 

Tabell 2 Svar – Personlig enkät 

Ett urval av alla kommentarer som de medverkande hade på fråga 1: 
• ”Den är pedagogiskt upplagd. Lätt att följa. Känner man till en del innan så är det 

lättare att förstå.” 
• ”Lätt att följa, stegvis upplagd.” 

Ett urval av alla kommentarer som de medverkande hade på fråga 2: 
• ”Går igenom det som jag som användare är intresserad av att veta.” 
• ”Nej, guiden skulle inte hjälpa mig. Jag kan redan det som guiden tar upp. 

5.2.3 Sammanfattning 
De båda undersökningarna visar att guiden är lätt att förstå och inte använder ett svårt språk. 
Det finns inga tekniskt svåra termer som en hemanvändare, med mindre teknisk kunskap, inte 
skulle förstå. Av alla 19 personer som medverkade var det bara 1 person som inte ansåg att 
guiden var lättläst eller hade ett bra innehåll. 
 
Den elektroniska undersökningen visar att de som besvarat den har teknisk kunskap. En 
majoritet av de medverkande tyckte inte att de blev hjälpta av guiden. Men de tillade att detta 
berodde på deras redan befintliga kunskaper inom ämnet och att en person utan deras 
kunskap, vilka vi riktar oss till i detta arbete, däremot skulle bli hjälpt av denna guide. Några 
av de medverkade tyckte att den borde ha jämfört antivirusprogram istället för att ge generella 
tips. 
 
Den personliga undersökningen visar att de flesta som besvarat den inte har någon större 
teknisk kunskap. De flesta sa att guiden skulle hjälpa dem vid val av antivirusprogram. 7 
stycken personer kan ses som lite och det är det också men resultatet pekar ändå på att guiden 
är lätt att använda och att den skulle hjälpa hemanvändare. 



 
 

En guide om antivirusprogram – ett hjälpmedel för hemanvändare  
2003-06-05 

 
 

 
 

- 26 - 

6. Slutsats 
Här kommer frågorna och hypotesen att besvaras. Förslag till framtida forskning ges också. 

6.1 Svar på frågor och hypotes 
De frågor som arbetet ställde var: 
Vad bör en hemanvändare tänka på vid val av antivirusprogram? 
Vad bör en guide om antivirusprogram innehålla? 
 
För att få svar på arbetets frågor gjordes först en litteraturstudie och sedan intervjuer med 
experter inom området. Litteraturen hjälpte till att ta fram svaren på de två frågorna. Med 
hjälp av intervjuerna kunde en validering ske av guiden och dess innehåll. Det som framkom 
under intervjuerna var att guiden tog upp viktiga faktorer som hemanvändare bör tänka på när 
de väljer ett antivirusprogram. Resultatet från intervjuerna var att guiden kunde utvecklas 
ytterligare. 
 
Svaret på fråga ett är att guiden tar upp vad en hemanvändare bör tänka på när de väljer 
antivirusprogram. En hemanvändare bör vara uppmärksam på vad ett antivirusprogram kostar 
och hur man får tag på det. Hemanvändaren bör kontrollera innan köp om 
antivirusprogrammet fungerar på datorn, d v s att datorns kapacitet är tillräcklig. 
Hemanvändaren bör även ta ställning till antivirusprogrammets funktionalitet och hur 
uppdateringarna sker. Vidare bör hemanvändaren känna till hur antivirusprogrammet hanterar 
e-post och om antivirusprogrammet och den befintliga brandväggen fungerar ihop. 
 
Svaret på fråga två är att det som en guide bör innehålla är information om följande faktorer: 
pris, tillgänglighet, systemkrav, funktionalitet, uppdateringar, e-post och brandvägg.

Den hypotes som arbetet hade var: 
Vår guide är ett hjälpmedel för hemanvändare när de ska välja antivirusprogram. 
 
För att få svar på arbetets hypotes gjordes en enkätundersökning där hemanvändare 
medverkade och sa vad de tyckte om guiden och dess utformning. Det resultat som framkom 
av enkätundersökningen som genomfördes var att hypotesen stämmer. Guiden är ett 
hjälpmedel för hemanvändare och därmed verifieras hypotesen. Däremot var 
enkätundersökningen inte så omfattande och hypotesen kan därför få ett annat utslag vid en 
annan och större enkätundersökning. 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Förslag till framtida forskning är att guiden utvecklas ytterligare. För att få fram bättre 
underlag för vad hemanvändare vill ha i guiden borde en större undersökning genomföras, 
detta för att hemanvändaren ska få en så informativ och täckande guide som möjligt. Ett 
ytterligare steg i utvecklingen av guiden är att göra om layouten för att hemanvändaren ska 
tilltalas av guiden redan vid första anblicken av den. 
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7. Diskussion 
Detta kandidatarbete avslutar våra studier på Blekinge Tekniska Högskola. Studierna har varit 
av olika slag, både vetenskapligt och tekniskt. Vi valde detta ämnet för att det är intressant 
och det är mycket viktigt i dagsläget. Vi hoppas att du som läst arbetet tyckt att det varit 
intressant och som sista del i arbetet så gör vi en diskussion med olika moment som vi utfört 
under arbetets gång.  
 
Intervjuerna av experterna gav oss underlag för att vi skulle kunna fortsätta utvecklingen av 
guiden och omarbeta den i rätt riktning. Efter intervjuerna kunde vi lä ttare avgöra vilka 
faktorer som hörde hemma i guiden och vilka som inte gjorde det. Intervjuerna visade sig 
passa bra för att få fram hur guiden skulle utvecklas och intervjuerna gav många 
kommentarer, både bra och ”dåliga”, att tänka på. 
 
Enkätundersökningen var ett bra sätt för oss att testa guiden eftersom vi ville ha 
hemanvändarnas åsikt om guiden. Enkätundersökningen utfördes i mindre skala på grund av 
ont om tid och svårighet att få ihop en stor population av personer som kunde medverka. 
Urvalet av medverkande i enkätundersökningen kan ha den negativa effekten att vi inte fick 
den ”riktiga” hemanvändarens synpunkter på guiden. Men eftersom vi inte hade möjlighet att 
prata med de riktiga hemanvändarna så tog vi beslutet att studenterna på Blekinge Tekniska 
Högskola i Ronneby var det bästa alternativet för enkätundersökningen. En positiv effekt av 
urvalet var att kunskapsnivån hos de medverkande var blandad. Detta gav oss synpunkter på 
guiden från personer både med kunskap och ”med mindre” kunskap inom ämnet. Resultatet 
av enkätundersökningen gav oss en indikation på hur hypotesen skulle besvaras. Tyvärr var 
antalet deltagare i enkätundersökningen inte så många som vi hoppats på men den respons vi 
fick från de medverkande gav oss ändå en grund att kunna besvara vår hypotes utifrån. 
Eventuellt hade hypotesens utslag blivit ett annat om vi gjort en större undersökning med ett 
annat urval men det får en fortsatt framtida forskning utvisa.  
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att guiden är främst riktad till de hemanvändare som 
inte har någon större kunskap om antivirusprogram sedan innan. Vi såg en skillnad på hur 
tekniska personer och icketekniska personer uppfattade guiden. Det som var bra med att 
tekniska personer besvarade enkäten var att de kunde hjälpa till att avgöra vad som var 
relevant i guiden. De medverkande hade nyttiga synpunkter på guiden eftersom de har en viss 
kunskap inom området. Det som var bra med att icketekniska personer besvarade enkäten var 
att de kunde säga hur de uppfattade guiden. För oss som gjort guiden är det inga problem att 
förstå vad det handlar om men för en hemanvändare som inte har den kunskap som vi har kan 
det vara svårt, eller lätt. De icketekniska personerna som deltog i enkätundersökningen gav 
oss svar på om guiden var bra.   
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
Guide till antivirusprogram 
 

 
Denna guide är framtagen åt hemanvändare. Guiden kan användas som en hjälp när du ska 
välja ett antivirusprogram. 
 
Guiden är indelad i två delar. Den första delen ger fakta om stycket. Den andra delen 
innehåller tips som du kan följa.  
 
 
1. Pris och tillgänglighet 
Antivirusprogram finns som licensprogram, ett program som du köper och har licens på att du 
får använda, och som gratis testversioner att använda i t ex. 30 dagar. Man kan välja om man 
vill ladda hem eller få antivirusprogrammet på cd när man köper det.  
 
Tips 
§ Om du är osäker på vilket antivirusprogram du ska köpa kan du ladda hem en 

testversion. Testversionen brukar oftast finnas på ant ivirustillverkarens hemsida. 
§ Om du väljer att köpa ditt antivirusprogram på cd kan du känna dig säker som 

konsument. Säker i den mening att ett köpt antivirusprogram ger en garanti för att det 
är en riktig version som kommer från antivirustillverkaren. 

§ Om du väljer att ladda hem antivirusprogrammet, licens eller testversion, så gör det 
via antivirustillverkarens hemsida. Detta för att du inte ska få en olaglig kopia av 
antivirusprogrammet. 

§ Om du köper ett antivirusprogram ingår support till det som du kan använda om du 
stöter på problem med antivirusprogrammet.  

 
2. Systemkrav 
Olika antivirusprogram har olika systemkrav för att fungera på din dator. Med systemkrav 
menas vilket operativsystem som används och hur mycket arbetsminne respektive 
hårddiskutrymme som finns i datorn.  
 
Tips 
§ Läs igenom systemkraven för antivirusprogrammen. Antivirusprogrammet kan ta 

mycket kraft. Om ett nytt antivirusprogram installeras på en äldre dator kan den bli slö 
eftersom antivirusprogrammet ligger i bakgrunden och jobbar. 

§ Uppgifter om systemkraven för respektive antivirusprogram hittar du på 
antivirustillverkarens hemsida eller hos återförsäljaren för antivirusprogrammet. 
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3. Funktionalitet 
Med funktionalitet menas hur antivirusprogrammet arbetar för att hitta och ta bort virus. Ju 
mer funktionalitet desto mer resurskrävande blir antivirusprogrammet. Ju mer funktionalitet 
du vill ha i ditt antivirusprogram desto säkrare och dyrare blir det också. 
 
Tips 
§ Ett antivirusprogram med lägre funktionalitet passar den som inte skickar mycket e-

post och inte heller är uppkopplad mot Internet ofta. 
§ Ett antivirusprogram med mycket funktionalitet passar den användare som skickar 

mycket e-post och är uppkopplad mot Internet ofta. 
 
4. Uppdateringar 
Uppdateringar kan ske på olika sätt och det är olika saker som uppdateras. De olika sätten är 
att antivirusprogrammet sköter uppdateringarna automatiskt eller om du som användare sköter 
uppdateringarna. De olika saker som uppdateras är virusdefinitioner och uppdateringar till 
själva antivirusprogrammet. En virusdefinition är en definition på hur ett visst virus ser ut. 
Uppdateringar kostar oftast pengar och det vanligaste är att man prenumererar på dem. 
 
Tips 
§ Om du väljer att sköta uppdateringarna själv finns problemet att du inte vet hur ofta 

nya uppdateringar släpps. 
§ Om du väljer automatisk uppdatering sköter antivirusprogrammet uppdateringen åt 

dig.  
§ En prenumeration på uppdateringar av ditt antivirusprogram är nödvändigt för att ge 

skydd mot både gamla och nya virus. 
 

5. E-post 
Det finns olika sätt att använda e-post. Det ena sättet är att man har en e-postklient på sin 
dator t ex Outlook Express. Det fungerar på det sättet att du hämtar hem e-posten från en 
server och läser den i din e-postklient. Det andra sättet är om du använder en webbaserad e-
post som är gratis t ex Hotmail. Den fungerar så att du läser din e-post via webbläsaren t ex 
Internet Explorer. 
 
Tips 
§ Om du använder en e-postklient så välj ett antivirusprogram som kontrollerar in- och 

utgående e-post. Detta för att förhindra virus som kommer med bilagor infekterar din 
dator. 

§ Om du använder webbaserad e-post så behöver ditt antivirusprogram inte kontrollera 
e-posten. Många leverantörer av webbaserad e-post har inbyggt antivirusskydd för att 
kontrollera din e-post. Observera att vid nerladdning av bilagor så skyddar inte 
leverantörens antivirusskydd din dator från virus. 

 
6. Brandvägg 
En brandvägg hjälper till att skydda din dator mot intrång utifrån som t ex trojanska hästar. 
Det finns brandväggar och antivirusprogram som har samma funktioner och det finns ett fåtal 
antivirusprogram som inte fungerar ihop med brandväggar. 
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Tips 
§ Om du har en personlig brandvägg så kontrollera att den fungerar ihop med det 

antivirusprogram du har tänkt köpa och att de inte har samma funktioner. 
  

 
 
Här finns några exempel på antivirustillverkare och deras antivirusprogram. På hemsidorna 
finns information om respektive antivirusprogram. 
 
Symantec (www.symantec.se) 
Norton Antivirus 2003  
 
F-Secure (www.f-secure.com) 
F-Secure Antivirus 2003  
 
McAfee (www.mcafee.com) 
VirusScan 7.0  
 
Panda (www.pandasoftware.com) 
Panda Antivirus Titanium  
 
Kaspersky (www.kaspersky.com) 
Kaspersky Anti-Virus Personal  
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Bilaga 2 
 
Enkätundersökning av guiden 
 

 
Vi heter Therese Melin och Sandra Jönsson och denna enkät är en del av vårt kandidatarbete 
som vi utför nu i vår. Vi har gjort en guide till hemanvändare som ska välja antivirusprogram 
och behöver nu hjälp att utvärdera den. 
 
Läs igenom guiden som finns på separat papper och besvara sedan frågorna! 
 
 
Ringa in det svar som stämmer/passar 
 
Kön: KVINNA MAN 
 
Ålder: 15-25 26-35 36-50 50- uppåt 
 
1. Är guiden lätt att förstå? (Ex: Språk, innehåll) 
 

JA NEJ 
 
Om ja, varför?   Om nej, varför inte? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. Anser du att guiden skulle kunna hjälpa dig när du ska välja ett antivirusprogram? 
 
 JA  NEJ 
 
Om ja, varför?   Om nej, varför inte? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 


