Seniornet Lidingö, 2019-04-08

Vanliga bedrägerier - skydda dig

• Samtal från utlandsnummer
• Om du blir uppringd av ett utländskt nummer, svara inte om du inte förväntar dig ett samtal.
Och om du har ett missat samtal som inleds med ett utlandsnummer bör du inte heller ringa upp.
Samtalet är troligen ett bedrägeri och du riskerar att bli av med stora summor pengar.

Vanliga bedrägerier - skydda dig

• Meddelande från din bank
• Du får ett mejl eller blir uppringd från din bank om att det har uppstått ett problem med ditt konto
och att du ska skicka in dina kontouppgifter.
Bedragarens mål är att:
Få dig att lämna ut dina kontouppgifter och lägga beslag på dina pengar.
Så skyddar du dig:
Banker och andra kreditinstitut begär aldrig in dina uppgifter via mejl. Är du osäker på om
meddelandet kommer från din bank, ring banken och fråga. Klicka aldrig på länkar i den här typen
av mejl. Det finns en risk att din dator blir smittad med skadlig kod.

Vanliga bedrägerier - skydda dig

• Falskmejl om återbäring av skatt
• Scenario: Du får ett mejl om att du är berättigad till skatteåterbäring och avsändaren påstår sig vara
Skatteverket. Avsändarens mejladress kan vara refund@skatteverket.se, skatt@skatteverket.se och
liknande adresser. Du blir ombedd att klicka på en länk som ser ut att gå till skatteverket.
• Bedragarens mål är att:
Få dig att lämna ut dina kontouppgifter och lägga beslag på dina pengar.
• Så skyddar du dig:
• Klicka aldrig på länkar i den här typen av mejl. Den här typen av bedrägeri kallas för phishing
eller nätfiske.

Vanliga bedrägerier - skydda dig
• Samtal från Microsoft-supporten
• Scenario: Du blir uppringd av en person som utger sig för att vara en representant från Microsoft
eller Windows supportavdelning. Personen påstår att din dator är utsatt för virus eller liknande och
att du riskerar att förlora all data på hårddisken. Du får sedan instruktioner om att skriva in
komplicerade kommandon till din dator, det vill säga du accepterar att personen i andra änden får
fjärrstyra din dator.
• Bedragarens mål är att:
Få åtkomst till data som finns sparad på din dator, t.ex. kontoinformation, ladda ner skadlig kod
till din dator. Den gör att datorn kan kontrolleras på distans och att data du har sparat blir
tillgänglig. Du ska betala för utfört arbete, oftast genom att uppge ditt kortnummer.
Många gånger dras sedan betalningen flera gånger.
Komma åt konto- och bankinformation för att kunna göra obehöriga överföringar från ditt konto
Så skyddar du dig:
Lägg helt enkelt på luren.

Vanliga bedrägerier - skydda dig
• "Nigeriabrev”
• Scenario: Du får ett mejl av en person som påstår sig ha en stor summa pengar som han eller hon
behöver hjälp med att föra ut från ett annat land. Bedragaren hävdar att du kommer att bli rikligt
belönad om du hjälper till.
• Bedragarens mål är att:
Lura in dig i en händelsekedja där du tror att det är nödvändigt att betala mutor och avgifter för att
få ut de utlovade pengarna.
Få dig att lämna ut dina kontouppgifter. De används sedan för att komma åt dina pengar och för att
begå bedrägerier mot andra.
• Så skyddar du dig:
Ställ dig frågan om hur stor chansen är att just du, av alla internetanvändare, skulle bli tillfrågad om
att delta i något som skulle ge stora penningsummor för nästan ingen motprestation?
Besvara aldrig den här typen av erbjudanden.

Vanliga bedrägerier - skydda dig
• Romansbedrägeri, amerikansk militär eller desertör
• Scenario: Du får ett mejl av en person som påstår sig vara en amerikansk hög militärofficer på uppdrag i
olika delar av världen eller en desertör från armén i ett annat land. Personen skickar bilder på sig själv i
syfte att utveckla en relation med dig. När relationen har etablerats ber personen om pengar för att
kunna komma och träffa dig i Sverige.
• Bedragarens mål är att:
Spela på känslor och förmå dig att skicka pengar.
• Så skyddar du dig:
Ställ dig frågan om hur stor chansen är att en person, ofta från en annan kontinent, kontaktar just dig?
Skicka aldrig pengar till någon som ber om det via internet.

Vanliga bedrägerier - skydda dig
• Låst dator
• Scenario: Du surfar på internet när det plötsligt dyker upp ett meddelande från Rikspolisstyrelsen
på dataskärmen. Det går inte att stänga ner meddelandet och varken tangentbord eller mus
fungerar. I meddelandet står det att du begått ett brott på internet och att du måste betala en
summa pengar för att datorn ska låsas upp igen.
• Bedragarens mål är att:
Du ska tro att meddelandet kommer från Polisen och att du ska betala summan.
• Så skyddar du dig:
Ställ dig frågan om detta verkar rimligt. Polisen skickar aldrig ut personliga meddelanden till
internetanvändare, i synnerhet inte när någon misstänkts för ett brott.
Betala aldrig pengar till någon som kräver det via nätet om du inte beställt något eller ingått ett
avtal. Tänk på att datorn kan ha smittats med skadlig kod i samband med att meddelandet dök
upp. Ta hjälp av en expert för att avgöra om datorn är fri från skadlig kod.

Källa: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/vanliga-natbedragerier/

3. Bedragare stjäl din post – och din identitet
Det är inte bara via mejl, sms och telefonsamtal som id-kaparna slår till. Att stjäla post från brevlådor, och på så
sätt komma över person- och bankuppgifter, är något som drabbat många. Det är speciellt vanligt under
storhelger som till exempel jul, påsk och midsommar eller i semestertider när många är bortresta och inte
tömmer sin brevlåda.
För att hitta rätt person brukar id-kapare kolla upp personens ekonomiska status. Det är lätt gjort genom att
olika myndigheter och få information om betalningsanmärkningar och inkomst. Sköter du din privatekonomi,
har stabil inkomst och bra kredithistorik är du i farozonen eftersom det innebär att det då blir lättare att nya
lån och handla på kredit i personens namn. Med hjälp av dina personuppgifter kan bedragarna även göra en
adressändring så att de i fortsättning får din post.
Så här kan du skydda dig:
Ett enkelt sätt att undvika det här är att ha en brevlåda med lås eller göra ett uppehåll och lagra din post när
du är bortrest.
• Med Skatteverkets e-tjänst Spärra obehörig adressändring kan du förhindra att någon obehörig ändrar din
adress.
När spärren är aktiverad godkänns bara adressändringar som görs med e-legitimation. Tjänsten är gratis och
utförs på Skatteverkets hemsida.
• Med Adressändrings e-tjänst Adresslåset. Genom att låsa din adress skyddar du dig mot att någon obehörig
adressändrar, lagrar eller eftersänder din post.
Har du låst din adress kan beställningar enbart bekräftas med ditt BankID. Tjänsten är kostnadsfri och utförs på
Adressändrings hemsida.

I dagligt tal kallar man ofta alla typer av skadlig programkod för VIRUS.
Hur smittas man av virus?
•
•
•
•

Du klickar på en bilaga eller en länk som startar viruset
Du går in på en smittad webbsida samtidigt som du har låga säkerhetsinställningar på din webbläsare
Du har inte uppdaterat Windows (Windows Update fel inställt)
Dålig säkerhetshantering av webbservrar som gör att du blir smittad

För att skydda sig mot virus bör man göra detta grundläggande:
1. Se till att ha ett bra ANTIVIRUSPROGRAM
2. Uppdatera alltid ditt operativsystem (Windows)
3. Uppdatera ditt e-postprogram
4. Uppdatera din webbläsare (sker automatiskt)

De digitala hoten
• Virus – infekterar och förstör filer
 Datorvirus eller datavirus är små datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva
inuti andra program, värdprogram, på sådant sätt att koden körs då värdprogrammet körs. Då ett
infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas ytterligare och även utföra annat som viruset har
konstruerats för att göra.

De digitala hoten
• Virus – infekterar och förstör filer
 Hur sprids virus?
Tidigare spreds virus främst genom att folk bytte disketter med varandra. Nu sprids åtta av tio virus
genom bilagor i mejlen. Andra infektionshärder är nyhetsgrupper, porrsajter och piratkopierade
program. Även skärmsläckare kan innehålla virus.

De digitala hoten
• En trojan gömmer sig i ett oskyldigt program.
• Programmet som är ”bäraren” utger sig för att vara exempelvis ett kul spel. Men när det
startas vaknar även trojanen till liv och datorn blir smittad. Det mest ökända exemplet på

en trojan är Netbus, som om det hamnar i din dator ger avsändaren möjlighet att fjärrstyra
din hårddisk.

De digitala hoten
• Maskar – sprider sig själva via din adresslista
• Maskar är program som förökar och sprider sig själva via adresslistan i mejlprogrammet,
via datorer i ett nätverk eller över internet. Makrovirus är den vanligaste sortens virus .
Viruset aktivieras när t.ex. en smittad Wordfil öppnas (.doc eller .docx).

De digitala hoten
• Utpressningsvirus – krypterar hårddisken
Det är vanligt att man blir drabbad då man klickar på en länk i ett email och mailet kan vara
skickad från någon i din kontaktlista. Användare bör vara försiktiga att öppna e-post och i
synnerhet e-postbilagor från personer som är okända eller går till länkar som verkar
misstänkta.

De digitala hoten
Sammanfattning:

• Virus – infekterar och förstör filer
• Maskar – sprider sig själva via din adresslista
• Trojaner – gömda i andra program, t.ex. skärmsläckare

• Adware/spionprogram – visar popup-annonser
• Utpressningsvirus – krypterar hårddisken

Hur kan jag skydda mig på bästa sätt?
1. Skydda din dator
•

Windows alltid uppdaterat (automatiskt i Windows 10, om du själv inte ändrat inställningen)
 skyddar mot säkerhetshot som antivirus-programmen inte klarar av (vissa uppdateringar
kräver omstart)

Hur kan jag skydda mig på bästa sätt?
1. Skydda din dator
•

Webbläsaren uppdaterad (Chrome, Firefox, etc. automatiskt som standard)
 använd alltid senaste versioner och uppdateringar av kända program
såsom t.ex. Java, Adobe Flash Player, Adobe Reader

Hur kan jag skydda mig på bästa sätt?
1. Skydda din dator
• Anti-virusprogram – uppdateras dagligen automatiskt

 söker efter virus, maskar o trojaner i e-post och andra filer på datorn
 Defender ger ett bra grundskydd, men det finns bättre lösningar

Windows inbyggda – Defender (kan ibland ge falska larm)

Större säkerhetspaket kan ge ytterligare skydd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förlust av viktiga filer vid datorkrasch
Bortglömda och osäkra lösenord
Nätfiske på webben t.ex. via sociala medier
Ej uppdaterade program
Backup
Stöldskydd
Lösenordshanterare
Skräppostfilter
Filkryptering

•

Enligt senaste numret (april-2019) av PC för alla
är ”Bitdefender Total Security” det bästa
säkerhetspaketet.
Pris: 800 kr/år (600 kr första året)

Hur kan jag skydda mig på bästa sätt?
2. Försiktighet med att öppna e-postbilagor
 en av de främsta riskerna för att få virus/trojaner
 öppna aldrig bilagor från okända/oväntade

Hur kan jag skydda mig på bästa sätt?
3. Försiktighet med att klicka på ”hyperlänkar” i e-posten
 öppnar webbplatser som ofta används för ”nätfiske”
 klicka bara på länkar i e-post som du litar på

Att tänka på vid surfning
4. Försiktighet med kreditkortsnr /kontonr /personlig info
 endast om du litar på webbplatsen och att ett säkert betalsystem används

Att tänka på vid surfning
5. Hur använder jag sociala media?
 Facebook, Blocket, m.fl.

ID-kapning – hur skyddar man sig
VIKTIGAST!!!




Skydda dig mot falsk adressändring med Skatteverkets tjänst. Spärra obehörig adressändring.
Med den kan du anmäla att du bara tillåter adressändring digitalt (via din e-legitimation).

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressand
ring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html
Skydda dig på https://www.adressandring.se/private/watch så din eftersända post bara kan
ändras via din egen e-legitimation.

ID-kapning – hur skyddar man sig
 Lämna inte ut personnummer utan att veta till vem eller vad det ska användas till
 Säg inte ditt personnummer i butiken – visa leg/körkort i stället
 Riv sönder papper som innehåller personuppgifter innan du slänger eller återvinner

ID-kapning – hur skyddar man sig
 Klicka inte på länkar från okända avsändare

ID-kapning – hur skyddar man sig
Klicka inte på länkar från okända avsändare
 Lämna inte ut personuppgifter via tel/internet/epost om du inte är säker vem du har att göra med

ID-kapning – hur skyddar man sig
Klicka inte på länkar från okända avsändare
Lämna inte ut personuppgifter via tel/internet/epost om du inte är säker vem du har att göra med
 Lämna inte detaljerad info om dig på sociala media

ID-kapning – hur skyddar man sig
Klicka inte på länkar från okända avsändare
Lämna inte ut personuppgifter via tel/internet/epost om du inte är säker vem du har att göra med
Lämna inte detaljerad info om dig på sociala media
 Byt till låsbar brevlåda

ID-kapning – hur skyddar man sig
Undvik papperspost där du kan
 Papperspost är generellt osäkert, och ett bra alternativ är förstås att gå över till digital kommunikation.
• Kivra är den största tjänsten, och den samlar både brev från myndigheter och privata företag.
• Vill du bara ha digital post från myndigheter kan du använda tjänsten Min myndighetspost.
Alla tjänster är gratis och använder inloggning via Bankid.

ID-kapning – om du blivit utsatt för bedrägeri





Gör en polisanmälan direkt och bestrid fakturan
Spärra personnumret hos kreditupplysningsföretaget
Ring din bank – spärra konton och kreditkort
Kontrollera hos Skatteverket din folkbokförda adress

Om din Hemförsäkring täcker in ”Hjälp vid ID-stöld”
 Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper dem till med i stort sett allt – polisanmälan,
kontakta bank och kreditkortsutgivare, begränsa konsekvenserna, m.m.
 Ingår i hemförsäkring hos Folksam, Länsförsäkringar, m.fl.

Ta backup på viktiga dokument & foton
• Säkerhetskopiera till externt lagringsmedia
 USB-minne/sticka - 32 GB har plats för ca. 10.000 foton
 Extern hårddisk – 500 GB har plats för ca. 150.000 foton
• Alternativ - Säkerhetskopiera till ”molnet”
 Lagra gratis dina foton, videoklipp, dokument (till en viss gräns)
 Titta och dela - var som helst med valfri enhet
 Microsoft Onedrive, Google Drive, Dropbox, m.fl.

En sista påminnelse!
Det allra viktigaste skyddet är du själv och din kunskap

 Håll alltid dator och program uppdaterade
 Var försiktiga när ni surfar!
 Glöm inte ta backup på viktiga filer/foton

...och klicka aldrig på sådana här erbjudanden!

Framtidens mobiltelefoner

https://www.youtube.com/watch?v=B3W3SA2k5yo

