
Törs man använda Internet??



Ja – men undvik skumma bakgator



Och lär dig känna igen hot och fagra löften



Virus Trojaner

Ransomware

Worms
Bots

Så här heter de vanligaste skurkarna

Adware



Vad kan hända – vilken skada kan de ge

• Allt från irriterande till förstörelse av dina data eller stöld av viktig 
information



Hur drabbas man av dessa rysligheter!?

• Absolut oftast av egen förskyllan – via E-mail, nedladdning av 
program, låta sig luras av lockande erbjudanden, via telefon från t ex 
’Microsoft support’



















Se upp för skojarprogram!

När du letar efter olika program som utlovar att sätta fart på din dator 
eller uppdatera den med de senaste drivrutinerna kan det vara läge att 
vara på sin vakt. Det är många skojare som sprider skadlig kod eller 
reklam via den här typen av program. Det bästa sättet att skydda sig är 
att använda sunt förnuft.



Fått mer än jag bad om!





Hur undvika alla dessa rysligheter

• Hur se om en hemsida är falsk

• en sida till med tips

• och ytterligare en

http://www.jonnyochannchristine.se/datortips/mail/
https://www.webbplatsen.se/blogg/3-satt-att-slippa-bli-lurad-pa-natet/
https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/phishing


Här är en site med tips om hur man upptäcker 
bluffar
En lista över alla tipsen i artikeln:

• Nigeriabreven vägrar dö ut

• Falsk Microsoft-support ringer dig

• Problem med konto på Facebook/Twitter etc

• Falska program hittar virus som inte finns på din dator

• SMS-betalning för att låsa upp gratisprogram

• Dyr kontroll av VISA/Mastercard

• Bankbluffen stjäl inloggningsuppgifter

• Vänner på sociala nätverk ber om pengar

• Polisen har låst din dator?

• Lotterivinsten som bara kostar pengar

• Falska företagskataloger

http://blogg.tkj.se/11-bedragerier-internet-skydda-dig/


Hur skyddar jag mig!!

• Håll Windows uppdaterat

• Ha alltid ett antivirusprogram aktivt

• Kör kontroller själv – via Malwarebytes

• Använd Ccleaner för att rensa från gammal bråte

• Följ de råd och tips som jag visar



Törs man använda Internet??



Ja, med rätt ’utrustning’



http://www.jonnyochannchristine.se/datortips/mail/

https://www.webbplatsen.se/blogg/3-satt-att-slippa-bli-lurad-pa-

natet/

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/phishing

http://blogg.tkj.se/11-bedragerier-internet-skydda-dig/
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https://www.webbplatsen.se/blogg/3-satt-att-slippa-bli-lurad-pa-natet/
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