TIPS & RÅD
Förhindra utpressningsvirus från att infektera dina enheter
Ransomware är skadlig programvara som låser dina datorer och mobila enheter eller krypterar dina elektroniska ﬁler och som sedan kräver att
du betalar en lösensumma genom en viss onlinebetalningsmetod (inom en viss tid) för att du skall återfår kontrollen över dina data.
Den kan laddas ner genom falska programuppdateringar eller besök på smittade webbplatser. Den kan också spridas som e-postbilagor till
skräppost eller spridas / hämtas via andra skadliga program (t.ex. en trojan).
Det är en typ av brottslighet som syftar till att generera stora vinster för den organiserade brottsligheten. För att förebygga och minska
eﬀekterna av utpressningsvirus lämnar Nationellt it-brottscentrum (SC3) vid Polismyndigheten tillsammans med Europol’s European
Cybercrime Centre (EC3) följande råd:

RÄTT
UPPDATERA DINA PROGRAMVAROR
REGELBUNDET.
I många fall kommer sig infektioner via skadlig
programvara av att kriminella utnyttjar
programfel i programvaran (webläsare,
operativsystem, vanliga verktyg, m.m.). Att hålla
dessa uppdaterade kan bidra till din säkerhet.

ANVÄND ANTIVIRUSPROGRAM.
Antivirusprogram (AV) kan hjälpa din dator att bli av
med de vanligaste typerna av skadlig programvara.
Du kan lätt hitta många gratisvarianter av den sortens
programvaror. Skanna alltid nedladdade ﬁler med
AV-program. Installera inte program eller
tillämpningsprogram på din dator om du inte vet var
de kommer ifrån.

LADDA NER PROGRAMVARA BARA
FRÅN PÅLITLIGA WEBBPLATSER.
Använd bara oﬃciella och pålitliga
webbplatser och källor så att dina
programvaror har de senaste versionerna och
säkerhetsuppdateringarna.

GÖR REGELBUNDET SÄKERHETSKOPIOR
AV DATA SOM DU SPARAT PÅ DIN
DATOR.
Det ﬁnns en mängd olika högkvalitativa
gratislösningar för säkerhetskopiering på
internet. En fullständig säkerhetskopiering
medför att du sparar både tid och pengar när du
återställer din dator. Även om du skulle ha
oturen att drabbas av ett utpressningsvirus,
kommer du fortfarande att ha åtkomst till dina
privata ﬁler (foton, kontaklistor, etc.) från en
annan dator.

GÖR EN POLISANMÄLAN.
Om du utsatts för ett utpressningsvirus, anmäl
detta genast till Polisen och till
betalningsförmedlaren i fråga. Brottsbekämpande
organ över hela EU och världen samarbetar för att
verka mot identitetsbedragare och ställa svindlare
inför rätta. Ju mer information du lämnar till
myndigheterna, desto eﬀektivare kan de rikta in
sig på de farligaste kriminella organisationerna.

FRÅGA DIN ANTIVIRUSLEVERANTÖR HUR DU SKA
GÖRA FÖR ATT LÅSA UPP OCH TA BORT SKADLIG
PROGRAMVARA FRÅN DIN DATOR.
Det ﬁnns en mängd oﬃciella webbplatser och bloggar som
innehåller instruktioner om hur du på ett säkert sätt kan ta
bort den här sortens skadlig programvara från dina enheter.
Besök alltid www.nomoreransom.org för att kontrollera om
din enhet har blivit smittad av ett av de utpressningsvirus
för vilka det ﬁnns gratis tillgängliga dekrypteringsverktyg.

FEL
KLICKA PÅ BILAGOR, REKLAM OCH
LÄNKAR OM DU INTE VET VAR DE
KOMMER IFRÅN.
Det som kan te sig som harmlös reklam eller
harmlösa bilder kan i själva verket omdirigera dig
till den webbplats där den skadliga programvaran
laddas ner ifrån. Samma sak kan hända när du
öppnar bilagor i e-post som du fått från okända
källor.

INSTALLERA MOBILAPPAR FRÅN
OKÄNDA
LEVERANTÖRER/KÄLLOR.
Under inställningar i din Android-enhet
ska du alltid se till att alternativet
”Okänd källa” är avaktiverat och att
”Kontrollera Appar” är aktiverat. Ladda
alltid ner från enbart oﬃciella och
pålitliga källor.

LITA PÅ ALLT.
Om en webbplats skickar ut en varning
om att du har föråldrade programvaror,
drivrutiner eller kodekar (program som
kodar eller avkodar data) installerade på
din dator, så ska du inte lita helt på det.
Det är enkelt för kriminella att förfalska
företags- och programvaruloggor. En
snabb sökning på internet ger svar på
om din programvara verkligen är
föråldrad.

INSTALLERA ELLER KÖRA OPÅLITLIG
ELLER OKÄND PROGRAMVARA.
Installera inte program eller
tillämpningsprogram på din dator om du inte
vet var de kommer ifrån. Vissa typer av skadlig
programvara installerar bakgrundsprogram
som försöker stjäla personlig information.

BETALA.
Även om du skulle bestämma dig för att
betala är det ingen garanti för att
problemet försvinner. Ibland framställs
uppmaningen komma från t.ex.
Polisen men dessa skulle aldrig någonsin
be medborgare att betala böter på ett så
aggressivt sätt. Inget av de erbjudna
betalningssätten tillämpas för närvarande
av polis eller domstolar.
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