
Varning för virus och trojaner 

En del har upptäckt att det finns gratis 
antivirusprogram att hämta på nätet.  
Dessvärre är sanningen, som vanligt,  

att man får vad man betalar för.  
De flesta gratisprogram håller inte måttet 

när det gäller snabb uppdatering.  

När du surfar på nätet 

 Se till (kolla) att brandväggen är på när du surfar.
 Låt inte datorn stå uppkopplad mot nätet hela tiden.
 Stäng av när du inte sitter vid datorn.Om du varit inloggad på din

internetbank (eller motsvarande), stäng webbläsaren.
 Starta den igen när du ska surfa vidare till andra sajter.
 Om du har möjlighet, välj en annan webbläsare än Internet

Explorer (exempelvis Firefox eller Google Crome).
 Om det poppar upp en ruta (fönster) på skärmen, som inte verkar

ha att göra med den sida som du har uppe och som kräver att du
ska klicka på någon ”knapp” på skärmen, gör inte det!
Vissa ”lurprogram” har alla ”knappar”, inklusive det röda
avstängnings-X:et kopplat så att det direkt börjar ladda ner
spionprogram när du klickar.

 Stäng i stället ner webbläsaren helt (t ex med Ctrl-Alt-Del) och
starta om. Det finns "lurprogram” som har samma utseende
på loggan som Windows-skölden och som påstår att det ingår i ditt
virusskydd och hittat virus i din dator. Detta är ett typisk
skojarprogram enligt ovan.

 Stäng av med Ctrl-Alt-Del om det dyker upp e-post. De större
bredbandsleverantörerna har ”spamfilter” i sina e-postservrar så
att mängden skojar-mail som når ”adressaten” är mycket litet (mot
vad som far runt mellan de stora noderna). Dessvärre dyker det då
och då upp e-post som försöker lura oss att ladda in virus och
spionprogram.

 En vanlig typ av skojarmail är sådana som anger avsändare från
ett större företag. Nästan genomgående för ”skojarmailen” är
att dessa är skrivna på dålig svenska eller engelska, eftersom de
troligen är automatöversatta från annat språk via ”Google
Translate”.



 Det typiska är att du ska klicka på en länk för att få mer 
information. Gör inte det! I och med att du klickar så startar 
troligen inladdning av ett spionprogram. 

 Det är inte ovanligt att det kommer ett mail som ser ut att vara 
från en bekant person, men att meddelandet är skrivet på 
annat språk än denna vanligen använder. Anledningen till att det 
ser ut som din bekant fått fnatt är förstås att någon hackare 
lyckats komma in i en dator och kunnat kopiera adressboken, för 
att sedan skicka ut mail i annans namn, som kan passera genom 
spamfiltren. Vanligen finns på dessa också en länk som ska 
klickas på. 

 Numera känner nog de flesta till att banker och liknade 
penninginrättningar aldrig använder e-post för att begära in 
uppgifter om konton och pin-koder. Skulle du ändå få ett sådant, 
markera det som skräppost och spärra avsändaren. Även om det 
står ” …banken” som avsändare. 

 


