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1. GRUNDLÄGGANDE INTERNETBEGREPP
1.1 Internet, WWW, ISP-webbläsare, sökmotorer
Vad är Internet? CODE.ORG: https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M
Internet
Vad menar vi med termen Internet? Vi tenderar att ha falsk idé att Internet innefattar alla termer som
webbplatser, e-post, sociala medier applikationer etc. Men Internet är i själva verket det största globala
nätverket på vår planet, som alla ovan nämnda tjänster använder för att nå människor runt om i världen.
Med Internet menar vi specifikt nätverksenheterna och deras programvara. Alla olika sammankopplade
datorer och servrar runt om i världen som tillsammans bildar Internet.
WWW
Eller World Wide Web är ett begrepp som ofta förväxlas med Internet. WWW är helt enkelt alla
webbplatser som finns på Internet. World Wide Web är en tjänst som tillhandahålls av Internet, vilket
gör det möjligt för användarna att navigera och bläddra på olika webbsidor.
En webbsida, eller mer allmänt känd som webbplats, är en virtuell plats där användare kan navigera till
genom att skriva dess adress, även känd som URL.
ISP
Internetleverantör, vilket avser det företag som ger oss till gång till Internet. Användare betalar vanligtvis
en månatlig eller årlig avgift utifrån vilken Internethastighet som de behöver, baserat på deras behov.
Webbläsare
Är det program som tillåter oss att navigera på webben och öppna webbsidor som www.google.com.
Exempel på webbläsare är: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, Opera,
Safari.
Sökmotorer
En sökmotor är i grunden en webbplats som specialiserat sig på att söka efter andra webbplatser med
nyckelord. Exempel på populära sökmotorer: Google, Bing, Yahoo
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1.2 Trådburet och trådlöst nätverk
Trådburet nätverk
Ett trådburet nätverk använder kablar för att ansluta enheter. Detta görs vanligtvis med hjälp av
accesspunkter. Dessa accesspunkter kan vara enheter som switchar och routrar, enheter som
tillhandahåller Internet, eller nätversuttag på väggen.
Trådlöst nätverk
Mer allmänt kallat Wi-Fi. I en trådlös anslutning ansluter man trådlöst till nätverket, men ändå i relativ
närhet till en enhet som sänder radiovågor. Dessa enheter tillåter de anslutna användarna att komma åt
sitt nätverk.

1.3 Hot och angrepp – Definition och angränsande begrepp
Cyberbrottslighet
Med cyberbrott avser vi brott som utförs genom cyberrymden. Cyberrymden kan i princip innebära ett
nätverk eller mer allmänhet användning av Internet.
Malware
Är en skadlig programvara. Detta begrepp avser program som vars syfte är att utföra någon form skadlig
åtgärd på oss som individer, data eller enhet.
Http/Https
Förkortning för Hyper Text Transfer Protocol och Hyper Text Transfer Protocol Secure. HTTP är i grunden
det språk som används över Internet så att alla typer av enheter kan öppna en webbplats och visa dess
innehåll utan att behöva ändra enhetens inställningar eller egenskaper. Det är det gemensamma
kommunikationsspråk som används på Internet och enheter. HTTPS är bara en liten variation av HTTP
som i princip krypterar data på specifika webbsidor så att de förblir säkra under överföringen.

1.4 Webbplatser för social interaktion
Det här är webbplatser där människor praktiskt taget kan mötas, utbyta idéer och erfarenheter på olika
sätt genom text, bilder eller videor och skapa ett virtuellt globalt mötesnav. Exempel på detta är:
Facebook, LinkedIn, Twitter.
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2. RISKER
2.1 Hot mot programvara
Våra enheter är mottagliga för ett antal hot, både fysiskt och digitalt. I detta avsnitt kommer vi att
kortfattat gå igenom de olika hot som kan påverka vår programvara. Programvara är ett annat ord för
program och vilka är digitala produkter/konstruktioner, specifikt skapade för olika uppgifter.
Digitala enheter består av ett antal olika program. Beroende på enhetens storleken och
användningsområde, kan antalet installerade program variera kraftigt, från tiotals till tusental.
Programvara är en central del för att våra olika enheter och dess underhåll. Programvara kan påverkas
av skadliga program som vill förstöra, manipulera eller stjäla data från den digitala enheten. Dessutom
förändras programvara över tid genom att exempelvis operativsystem när de bli ”äldre" får
uppdateringar och förbättringar. Utan rätt underhåll och uppdateringar kan olika programvaror bli
inkompatibla med varandra.

2.2 Hot mot data och information
Introduktion
Det kanske viktigaste hotet som vi ställs inför i dag är mot våra personuppgifter. Med hjälp av Internet
kan vi i princip utföra de flesta av våra vardagliga rutinuppgifter online. Vi kan betala skatt, köpa
matvaror, köpa och sälja möbler till vårt hus m.m. All information som behövs för att utföra dessa
uppgifter sparas på de enheter som vi använder.
Vad händer då om våra enheter är sårbara för en extern attack? Vad kan följderna bli av en sådan
händelse?
•

För att utföra olika vardagsuppgifter använder vi ett antal olika enheter.

•

Vi använder mobila enheter exempelvis för att spara kontaktuppgifter till vänner och bekanta
samt utföra vardagsgöromål.

•

Vi använder datorer för att undersöka, skriva rapporter, producera kod och i allmänhet utföra
de flesta av våra arbetsuppgifter.

Hur skulle vi reagera om denna enorma och viktiga data och information var borta? Är detta möjligt och
i så fall hur?
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Fysiska risker
Dessa är de mest lättförståeliga riskerna. När vi säger fysiska risker, menar vi risken att enheten som
lagra data på något sätt äventyras.
Om vi sparar data på mobila enheter eller USB-flashminnen är risken att enheten blir stulen. På grund
av de oftast är små, är det också mycket vanligt att människor att tappar bort dem.

Internetrisker
Låt oss nu gå vidare till de risker vi står inför när Internet blir en del av vårt system. Att ha till gång till
webben innebär i princip även att någon annan kan använda det till för att få till gång till vårt system.
Hackare och skadlig kod kan hitta vägar i en dators lagringsenhet och extrahera värdefull information.
Typer av cyberbrott
Cyberbrottslighet är det begrepp som används för att beskriva brott
som sker digitalt. Med det menar vi att det inte finns någon fysisk
interaktion mellan offret och angriparen.

Phishing
Det vanligaste cyberbrottet är ”nätfiske”. I en phishing-attack kontaktas offret eller offren av angriparen
genom olika digitala kommunikationsvägar, exempelvis e-post, textmeddelanden och telefonsamtal. De
presenterar ett relativt trovärdigt scenario, där de ”spelar” en legitim organisation och försöker övertala
sina offer att förse dem med känslig personlig information. Känslig personlig information kan vara
kreditkortsnummer, bankuppgifter och lösenord för olika konton. Med denna information kan de sedan
få till gång till olika ekonomiska resurser och enkelt förskingra eller stjäla dom.

En av de vanligaste phishing-metoderna är e-post som till synes kommer från utvecklaren av ditt
operativsystem eller din banks säkerhetsavdelning. Dessa e-postmeddelanden målar upp en mycket
övertygande bild över att din enhet eller ditt bankkonto är farozonen. Utifrån detta uppmanas du sedan
att bekräfta (lämna över) personlig information som exempelvis lösenord, personnummer och
kontouppgifter, för att garantera din säkerhet.
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Pharming
Pharming är nära besläktat med phishing. Det är också känt som "phishing utan bete". I phishing-attacker
måste användaren ”falla i fällan” och aktivt lämna ifrån sig uppgifter eller klicka på en länk. I pharming
har användaren ingen kontroll över vilka data som ”pharmingattacken” hämtar från enheten. Skadlig
kod sprids via ett nätverk och modifierar de enheter som används för att de ska skicka vidare användarna
till falska webbplatser. Till exempel: en användare skriver in www.bank.com, den infekterade enheten
kommer då istället att omdirigera användarna till www.fakebank.com. På den falska webbplatsen, som
ser likadan ut som den verkliga webbplatsen, uppmanas användaren sedan att skriva in sina personliga
uppgifter.
Social Engineering
Till skillnad från de mer traditionella metoder som används för att få tillgång till ett system, använder
social engineering psykologi och bedrägeri för att infiltrera system och enheter. Istället för att attackera
digitala systems sårbarheter, angrips systemanvändares psykologiska sårbarheter. Angriparna låtsas
vara ett företags säkerhetsteam eller en banks säkerhetsavdelning och ”målar upp” ett trovärdigt
scenario. Användare som inte känner till hur exempelvis IT-leverantörer och banker arbetar kan lätt luras
till att lämna ifrån sig personliga uppgifter och säkerhetsrelaterade data till obehöriga personer.
Angriparna använder olika verktyg för att kunna genomföra ”attacken”. De kombinerar vanligtvis
telefonsamtal med övertygande e-post och falska webbplatser. Social Engineering är en av de mest
komplicerade och svåra fallen att hantera eftersom bedragaren kan anpassa sig till situationer, formulera
ursäkter och löpande förändra scenariot. Bedragare som använder sig av social engineering har ofta
karisma och insikt i psykologi, kan använda dessa egenskaper för att manipulera sina offer i olika
scenarier, där användaren utifrån kan ge vika ge för sina egna skyddsmekanismer.
Det enda verkliga sättet att effektivt hantera social engineering är att ha välutbildad personal. Erbjud
kompetensutveckling som utvecklar förmågan att kritiskt hantera social interaktion där komplicerade
frågor kan uppstå. Endast genom att ha kunskap om hur organisationer arbetar, kan användare upptäcka
och undvika bedrägeriförsök.
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Typer av skadlig kod
Malware är ett allmänt begrepp som används för att beskriva programvara vars syfte är att skada annan
programvara. Begreppet är en förkortning för Malicious Software (skadlig/ondsint programvara). Som
namnet antyder är Malware programvara med onda avsikter. Deras omfattning kan variera från att helt
enkelt vara irriterande för (exempelvis pop-up fönster) på skärmen, till mycket mer allvarliga avsikter
som att förstöra andra program eller att stjäla data.
Nedan följer de vanligaste typerna av Malware (skadlig programvara) och deras avsikter:
Virus
Virus är en typ av skadlig programvara som när den finner sin väg inuti en dator börjar infektera filer och
sprider sig till olika delar av systemet (därav namnet virus). Virus brukar få inträde i våra system genom
att de "göms" i nedladdade filer, e-postbilagor och även i bärbara lagringsenheter. Syftet med virus är
att infektera/förstöra filer och i allmänhet orsaka problem i systemet.
Mask (Worm)
En ”mask” är en annan typ av skadlig kod som hotar våra enheter. Maskar infiltrerar datornätverk och
använder dem som en sorts ”virtuell motorväg” för att sprida sig till de olika anslutna enheterna. Dess
syfte är att ockupera/infektera nätverkets bandbredd vilket kan leda till att användarna av nätverket
upplever att datakommunikationen blir långsammare och att överförda data kan försvinna.
Trojansk häst (Trojan Horse)
Denna typ av program hämtar namnet från den trojanska hästen i grekisk mytologi. Detta i form av en
fälla som låtsas vara en gåva. En trojansk häst kan framställas som en uppdatering eller ett program som
är användbart för användarens system. Istället, så snart användaren lurats att installera det, öppnar
programvaran en bakdörr in i systemet, vilket gör att hackare kan komma åt våra data. Beroende på
syftet med den trojanska hästen, kan hackare orsaka ett antal olika skador/problem på vår dator, från
förlust av data till att förstöra viktiga system och program.
För mer information klicka på nedanstående länk:
•

Skillnader mellan virus, maskar och trojanska hästar
https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ
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Ransomware
Denna typ av skadlig programvara förhindrar eller begränsar användare från att komma åt sina egna
system, antingen genom att låsa systemets skärm eller genom att låsa användarnas filer om inte en
lösensumma/avgift betalas.
Spyware
En annan typ av skadlig programvara är ”spionprogram”. Denna typ av programvara skadar inte
användaren direkt. Emellertid, vad den gör är att den installerar sig på enheten utan att orsaka någon
observerbar störning av funktionerna i enheten. Vad den istället gör är att iaktta användarens beteende
och aktiviteter på nätet, samt registrerar dessa och skickar dem vidare online. Genom detta kan
systemets svagheter och användarmönster identifieras. På så sätt blir det lättare för phishing-attacker
att lyckas. Vissa varianter av spionprogram kan också ändra datorinställningarna. Efter ändringarna kan
användarnas startsida ändras eller de kan omdirigeras till specifika webbplatser när de använder
Internet. Viss skadlig programvara kan också leda till att internetanslutningens hastighet minskar.
Adware
Program som annonserar är en typ av program som bombarderar användaren med konstant reklam,
antingen slumpmässigt eller anpassat efter användarnas tidigare online-aktiviteter. Vanligtvis
distribueras ett spionprogram först, för att en profil för varje användare ska kunna skapas. Detta för att
sedan kunna bombardera användarna med annonser anpassade utifrån deras intressen. Ibland kan
dessa annonser även omdirigera användare till skadliga webbplatser. Adwares kan därför vara skadligare
än vad man först tror, genom att de indirekt leder användarna vidare till andra mer skadliga
programvaror och webbplatser
Crime Ware
Är en annan typ av skadlig programvara vars syfte är att göra livet för cyberbrottslingar lättare. Denna
typ av program syftar till att effektivisera och automatisera cyberbrottslighet. De distribuerar
programvara och utför attacker som syftar till att stjäla information och data från intet ont anande
användare. Crime ware kan enkelt kombinera någon av de andra typerna av skadlig programvara som
nämnts ovan.
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2.3 Risker med sociala nätverkssajter
Nätbaserade sociala nätverkssajter är ett bra medium för att komma i kontakt med gamla vänner, hitta
nya vänner och dela idéer och erfarenheter med resten av världen. Olyckligtvis finns det även nackdelar.
Inte alla användare är ute efter att få vänner.
Det finns en hel del illasinnade personer som försöker bli vän med intet ont anande användare för att få
tillgång till deras personliga information för egen vinnings skull. Detta kallas för identitetsstöld, vilket
innebär att någon förvärvar tillräckligt mycket personlig information om en annan användare, för att ett
system ska erkänna dem som den verkliga användaren. Detta kan leda till förlust av data och även av
olika ekonomiska resurser såsom obehöriga uttag och överföringar från personliga bankkonton.

2.4 Risker med surfing och shopping på nätet
På grund av de digitala nätverken i dagens värld, är det så lätt att skaffa en Internetuppkoppling och
börja surfa på Internet. Internet tillhandahåller obegränsade möjligheter, från att bara surfa på en
nyhetswebbsida, shoppa, spela spel till att kunna studera på distans.
Men denna enorma möjlighet kommer inte utan nackdelar. Den enkla tillgången till olika onlineresurser
innebär att det är lika enkelt att få tillgång till våra egna digitala resurser. Internetanvändare måste
utveckla en viss grad av kritiskt tänkande när de surfar på webbsidor som inte alla gånger är vad de
påstår sig vara.
Sidor kan ibland bara vara en front för att lura till sig användarnas personliga uppgifter. Dessa uppgifter
kan sedan användas obehindrat av den som stulit dom.
Detta gäller särskilt när det gäller näthandel. Näthandel har blivit en trend eftersom användarna enkelt
kan bläddra bland varor, kontrollera och jämföra specifikationer med andra liknande varor och beställa
hemleverans.
Problemet är att användarna inte riktigt kommer i direktkontakt med säljaren. Detta kan vara ett
problem eftersom det inte går att lita på all näthandel.
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När man handlar på nätet bör man ta hänsyn till en antal faktorer. Man måste överväga kommentarer
om den berörda produkten, säljarens rykte och noggrant kontrollera produktbeskrivningen för att
säkerställa att vi köper vad vi verkligen letar efter.

För mer information, se följande länk:
•

Surfa på nätet: https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c

2.5 Ekonomisk förlust
Bland de vanligaste tjänsterna på Internet är möjligheten till e-handel (näthandel). Användare kan köpa
och sälja saker till de flesta delar av världen. Marknader och produkter från hela världen har slagits
samman till ett unikt globalt varuhus.
Genom att utvidga handelns gränser har vi emellertid också utökat räckvidden för potentiella hot. Den
anonymitet som finns på Internet skapar problem. Transaktioner kan genomföras på några sekunder,
och både små och stora summor kan överföras.
Användare bör vara mycket försiktiga och vidta nödvändiga åtgärder när det gäller bankuppgifter. Det
är mycket lätt att utföra transaktioner på nätet. Allt som behövs är några siffror från ditt kreditkort. Om
det är lätt för användarna, är det också lätt för cyberbrottslingar.
Phishing-webbplatser, falska leverantörer och infekterade webbplatser; alla är riskfaktorer som
användare måste vara medvetna om eftersom de, direkt eller indirekt, kan förlora pengar genom.
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3. ÅTGÄRDER
3.1 Att fysiskt skydda datorn
För att fysiskt skydda datorer måste man beakta en rad faktorer. Vad man måste tänka på är vilken typ
av utrustning som behövs för att skydda datorn samt miljön där den ska placeras.
I allmänhet måste man vara noga med att rummet där datorn placeras är väl
ventilerad och att temperaturen är reglerad. Elektroniska enheter ger ifrån sig värme
som måste ta vägen någonstans. Alla enheter skapar värme medan de arbetar och
ju mer databearbetning som krävs, desto mer värme produceras. Placera därför
exempelvis inte bärbara datorer ytor av tyg, och se till att placera stationära datorer
och servrar i rum som har lagom temperatur och bra ventilation.

En annan faktor som måste tas i beaktande är elektromagnetiska
störningar. Elektroniska apparater och utrustning som använder
elektricitet tenderar att skapa elektromagnetiska fält. Dessa fält
kan vara skadliga för vissa enheter, t. ex.: de kan bränna en krets.
Se därför till att placera din dator på behörigt avstånd från
apparater och utrustning som skapar elektromagnetiska fält.

Sist men inte minst, se till att inte placera din dator på en plats där man riskerar saker faller ned på den
(exempelvis under en hylla). Lägg inte heller tunga föremål ovanpå din bärbara dator eller surfplatta
eftersom de inte är konstruerade för detta.
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3.2 Använd ett uppdaterat operativsystem
Operativ systemet är det program som styr alla delar av datorn. Det styr både de program som är
installerade på datorn och den maskinvara som finns i den eller är ansluten till den. Till exempel när du
kopierar och klistrar in en fil från en mapp till en annan, är det operativsystemet som sköter detta. Ett
annat exempel är när du skriver ut ett dokument så är det operativsystemet som hittar filen och skickar
den till skrivaren för utskrift.
En annan viktig funktion i operativsystemet är säkerheten för datorn/enheten. Det filtrerar datatrafik
som kommer in skickas ut från enheten, för att endast tillåtna användare ska kunna använda datorn på
ett säkert sätt.
Att uppdatera operativsystemet
STEG 1: Navigera till 'Sök efter uppdateringar'
•

I den vänstra änden av aktivitetsfältet väljer du Start Ikonen.
ELLER tryck på Windows-tangenten på tangentbordet.

Figur 1: Startknapp / Windows logotyp
•

Skriv ’Sök efter uppdateringar’ i sökrutan

Figur 2: Navigera till ' Sök efter uppdateringar '
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För att uppdatera operativsystemet går du till ’Sök efter uppdateringar’. Det är av mycket viktigt att
operativsystemet är uppdaterat, eftersom varje uppdatering kan innehålla nya säkerhetsåtgärder eller
skydd från tidigare okända typer av hot. Om operativsystemet inte är uppdaterat kan säkerhetsproblem
förbli olösta och enheten vara öppen för attacker.

STEG 2:

Klicka på 'Sök efter uppdateringar’

Figur 3: Menyn "Sök efter uppdateringar"

Ibland kan datorn ha misslyckats med att ladda ned de senaste uppdateringarna. Därför kan du behöva
starta en manuell sökning. För att starta klickar du på ’Sök efter uppdateringar’ för att leta efter saknade
uppdateringar.
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Figur 4: Leta efter uppdateringar

Efter att du har klickat på ’Sök efter uppdateringar’ börjar en sökning efter uppdateringar. Sökningen
kan ta några minuter.
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STEG 3: Starta om enheten

Figur 5: Tillgängliga uppdateringar

En fullständig lista över saknade och installerade uppdateringar kommer att visas. De uppdateringar som
saknas kommer sedan att laddas ner. När uppdateringarna har hämtats måste enheten startas om för
att uppdateringarna ska kunna installeras.

För mer information, kan du använda följande länkar:
•

https://support.microsoft.com/sv-se/help/12373/windows-update-faq

•

https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-todate
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3.3 Att skapa starka lösenord
Lösenord är det viktigaste skyddet för våra personuppgifter mot eventuella hot. Styrkan i lösenord avgör
hur mycket tid och resurser det krävs för någon att ta reda på lösenordet och använda det.
Vad innebär ett säkert lösenord? Ett säkert lösenord bör inte vara något som någon annan lätt kan räkna
ut. Lösenordet måste innehålla ett bestämt antal tecken och en kombination av tecken, symboler och
siffror.

När du väljer lösenord bör du undvika att använda ord från lexikon eller personlig information som ditt
telefonnummer eller födelsedatum. Potentiella angripare provar denna typ av information först.
Lösenord måste vara lätta för användaren men vara något otänkbart för någon annan.
Titta på följande video där Edward Snowden förklarar vikten av lösenord och hur de ska utvecklas:
https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc

Som videon antyder, bör vi släppa begreppet lösenord och istället använda ’lösenordsfraser’. Ett
lösenord bör ha en viss längd och kombinera alla typer av tecken, siffror och symboler. Det enklaste
sättet att komma ihåg ett långt lösenord är om lösenordet i grunden är en fras och inte bara en lång rad
av slumpmässiga tecken.

Exempel:
Exempel på ett svagt lösenord: qwerty1234
Exempel på ett starkt lösenord: MyNaME15G30rg3!
I ovanstående exempel har jag just skrivit "Mitt namn är George!”. Genom att använda SHIFT tangenten
på tangentbordet skriver jag andra tecken och ökar styrkan i lösenordet mycket kraftigt.

Du kan använda följande webbplatser för att utvärdera styrkan på dina lösenord styrka och få tips på hur
du förbättrar dom: http://www.passwordmeter.com/https://howsecureismypassword.net/

Observera: Oavsett hur bra ditt lösenord är, bör du ändra det med några månaders mellanrum.
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3.4 Använd ett uppdaterat program mot skadlig kod
Antimalware-program kan beskrivas som ett slags medicin mot olika typer av skadliga program som
hotar våra enheter. Precis som vi tar olika typer av medicin för olika typer av sjukdomar, använder vi
olika typer av program mot skadlig kod och skadliga program.

Vi har antimalware för att försvara mot virus, maskar, spam e-post och andra typer av skadlig
programvara. Antimalwar-program kombinerar olika säkerhetsåtgärder mot olika typer av digitala hot,
så att vi inte behöver köpa olika program för varje typ av hot.

Uppdatera program mot skadlig kod
STEG 1: Navigera till 'Windows-säkerhet' genom någon av nedanstående sätt
•

I den vänstra änden av aktivitetsfältet klickar du star Start Ikonen.

•

Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet.

•

Skriv ‘Säkerhet‘i sökrutan

Figur 6: Navigera till "Windows-säkerhet"
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Att ha ett program mot skadlig kod är inte tillräckligt; det måste också vara uppdaterat. Digitala hot
utvecklas ständigt, vilket också antimalware-program gör. Genom att hålla programmet mot skadlig kod
uppdaterat, ser du till att din enhet är skyddad mot alla nya typer av hot. För att starta uppdateringen
letar du reda på Windows Defender-programmet.

STEG 2: Klicka på 'Skydd mot virus & hot’

Figur 7: Menyn "Skydd mot virus & hot"

Detta startar genomsökning efter skadlig programvara i din dator.

STEG 3: Klicka på 'Snabbsökning’

20 | S i d a

Figur 8: Menyn "Skydd mot virus & hot"

Klicka på alternativet Snabbsökning för att starta en genomsökning av datorn efter skadlig programvara
och andra hot. Genomsökningen kan ta en stund, beroende på antalet filer som du har på enheten. Ju
fler filer, desto mer tid behövs för att skanna dem.

För mer information, vänligen kontrollera följande länkar:
•

https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses

•

https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protectionwindows-security

Om du vill ha mer information om Windows Defender kan du använda modulen Problemlösningl, avsnitt
1,2, s. 34-38.
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3.5 Regelbunden säkerhetskopiering av data
Data är en av de viktigaste ’varorna’ i dagens tekniskt avancerade samhälle. Data kan lagra all slags
information, från ett datum för nästa läkarbesök till bankuppgifter. Det är då av yttersta vikt att vi har
god datasäkerhet.

Det är nästan oundvikligt att vår data vid något tillfälle kan gå förlorad; Detta kan bero exempelvis på
systemfel eller någon skadlig aktivitet. Vi bör alltid ta hänsyn till denna typ av scenarion och vidta
nödvändiga åtgärder för att ta itu med dem.

Att säkerhetskopiera data innebär att regelbundet göra kopior av våra data och lagra dessa på andra
säkra platser. Större företag har vanligtvis stora servrar på platser långt borta från sina högkvarter där
de lagrar säkerhetskopior av sina data, så att de omedelbart kan ersätta förlorade data om att något är
förlorat.

Ett annat alternativ att säkerhetskopiera dina data till en molntjänst.

För mer information, se modulen "Informations- och datahantering", avsnitt 2,2, s. 18-19.
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Säkerhetskopiera data till en extern hård disk
STEG 1: Navigera till 'Den här datorn'
•

I den vänstra änden av aktivitetsfältet väljer du Start Ikonen.

•

Tryck på tangenten Windows på tangentbordet.

•

Skriv ’Den här datorn’

Figur 9: Navigera till "Den här datorn"

Ett bra och säkert alternativ är att ha en flyttbar hårddisk eller en USB-flashenhet för att
säkerhetskopiera och lagra data. Den flyttbara enheten bör alltid hållas förvaras på en annan plats än
där de ursprungliga uppgifterna lagras, så att inte enheterna förstörs om något skulle hända.
Två saker att komma ihåg: skapa regelbundna säkerhetskopior data och håll säkerhetskopiorna säkra
och lagrade någon annanstans än där de ursprungliga uppgifterna lagras.

STEG 2: Hitta enheten du vill säkerhetskopiera till
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Figur 10: Leta reda på enheten du vill säkerhetskopiera till

STEG 3: Skapa en säkerhetskopia
•

Högerklicka (med hjälp av musens högerknapp) på filen du vill säkerhetskopiera

•

Klicka på 'Kopiera’

•

Öppna enheten du vill säkerhetskopiera till

•

Högerklicka

•

Klicka på 'Klistra in’

Figur 11: Säkerhetskopiera fler till en annan enhet

Kopiera de filer du vill säkerhetskopiera till en extern hårddisk eller ett USB flash-minne. Förvara
enheten någonstans säkert och skilt från den ursprunglig data. Kom ihåg att namnge dina filer i så du
vet vad du sparat, och säkerhetskopiera med jämna mellanrum.

För mer information, vänligen kontrollera följande länk:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore
För mer information om externa hårddiskar, använd modulen Problemlösning, avsnitt 1,3, s. 43, vilket
presenterar stegen för hur man ansluter och använder en extern hårddisk.
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3.6 Använda kryptering och digitala signaturer
Dataöverföring via Internet kan vara svårt. Man kan jämföra dataöverföring med att prata med någon
annan som vill ha en viss typ av information. Men precis i ett samtal kan det finnas någon som tjuvlyssnar.

Kryptering är en process för att omvandla data från en läsbar form till en oläslig form, där endast den
’rätta’ mottagaren av data, vet hur den ska tolkas.
Digitala signaturer är en virtuell metod som används för att autentisera/avgöra om ett dokument
verkligen kommer från användaren/avsändaren. Det anger att en användare verkligen är en ’äkta’
användare och inte en förfalskare.

När du bara surfar på nätet behöver du inte göra något för att kryptera data. Om du däremot ska logga
in på en webbsida, måste du ta reda på om den är säker/krypterad. Detta kan du se i adressfältet. Om
det är en säker webbplats så visas symbolen av ett hänglås före webbadressen. Detta visar att överförda
data krypteras.

Figur 12: Symbolen hänglås

För mer information kan du använda följande länk:
https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signaturee3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3.7 Använda brandvägg
Brandväggar är som ett nät placerat mellan inkommande och utgående digital datatrafik för en enhet
som är ansluten till ett nätverk. Brandväggen filtrerar data och tillåter endast datatrafik som bedöms
vara felfri och nödvändig att lämna enheten eller komma åt enheten.
Aktivera brandväggen
STEG 1: Navigera till 'Windows Defender-brandväggen'
•

I den vänstra änden av aktivitetsfältet klicka på Start.

•

Tryck ned Windows-tangenten på tangentbordet.

•

Skriv ‘Windows Defender-brandväggen‘

Figur 13: Navigera till "Windows Defender-brandvägg" Eller Windows Brandvägg & Nätverksskydd
(beror på Windows version)
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Det är starkt rekommenderat att aktivera brandväggen för att infekterade filer inte ska kunna förstöra
enheten, eller att den kan fjärrstyras för att överföra våra känsliga data eller köra skadlig kod.
STEG 2: Klicka på 'Aktivera eller inaktivera Windows Defender-brandväggen

Figur 14: Menyn "Windows Defender-brandväggen"

Detta öppnar upp menyn för att aktivera eller avaktivera brandväggen.
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STEG 3: Klicka på 'Aktivera Windows Defender-brandväggen'

Figur 15: Aktivera/inaktivera Windows Defender-brandväggen

Här kan du aktivera eller inaktivera din brandvägg. Det är rekommenderat att den hålls aktiverad hela
tiden. Detta innebära kontinuerlig kontroll av den datatrafik som passerar genom enheten.

För mer information kan du använda följande länk:
https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-inwindows-xp-service-pa
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3.8 Använda sekretessinställningar på sociala medier
Ställa in begränsningar i användarprofilen på sociala medier
STEG 1: Logga in på ditt sociala mediakonto, t.ex. Facebook
•

Längst upp till höger i aktivitetsfältet väljer du ’nedåtpil’

•

Klicka på "Inställningar”

Figur 16: Facebook Ribon

Figur 17: Alternativet Facebook-inställningar
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För att begränsa tillgången till ett konto, klicka på ikonen ’nedåtpil’ som visades ovan. Klicka sedan på
inställningar. När du skapar ett socialt nätverkskonto används vanligtvis standardinställningen, vilket
innebär att det du läger upp kan ses av alla användare. Detta kan ändras så att endast betrodda personer
kan se din aktivitet.
STEG 2: Klicka på 'Sekretess’

Figur 18: Menyn "Sekretess"

Detta visar alternativ för att reglera och begränsa vilka som får tillgång till din aktivitet och data.
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STEG 3: Ändra målgrupp

• Klicka på 'Redigera’ under avsnittet "Vem kan se dina framtida inlägg?”.
• Klicka på ’nedåtpilen’ under avsnittet "Vem kan se dina framtida inlägg?”
•

Ändra målgrupp för att ange vilka användare som får åtkomst till dina inlägg, information och
aktivitet.

Figur 19: Ändra din Facebook-publik

* Rekommenderas: Byt till vänner
För mer information, använd följande länk:
https://www.facebook.com/help/325807937506242

3.9 Surfa och shoppa säkert
För att vara säker när du surfar och handlar på nätet måste du tänka på några saker. Se till att det är en
säker webbplats genom att lokalisera ”hänglåssymbolen” och att det står och HTTPS i början av
webbadressen. Dessa visar att nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att kontrollera
äktheten av webbplatsen samt att data krypteras under loggningen.
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När du handlar på nätet är det bästa säkerhetsfiltret ditt kritiska tänkande. Kontrollera om
webbplatsen säljer de produkter du letar efter. Titta runt på hemsidan (eller använd en sökmotor) och
se om det finns kommentarer från nöjda eller missnöjda kunder. Verkar man kunna lita på försäljaren?
Har andra användare fått rätt produkter, eller har de blivit lurade. Kontrollera också
produktbeskrivningen noggrant och om det finns några extra leveranskostnader, så du inte spenderar
mer än avsett.
Tips för att surfa och shoppa säkert på nätet

Figur 20: Ett -S på https anger säkerhet

Webbplatsen har både ett hänglås och ett HTTPS-protokoll, vilket innebär att alla nödvändiga
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkra användarinformationen. Detta innebär att alla data som
tillhandahålls av användaren för att logga in eller köpa en produkt krypteras under dess överföring.
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Figur 21: Det digitala certifikatet

Det digitala certifikatet som autentiserar webbplatsen och dess säkerhetsåtgärder. Detta
säkerställer att webbplatsen som användaren besöker är den som den påstår sig vara. Samt att den
nödvändiga säkerheten tillhandahålls så att webbplatsen är säker mot kända cyberhot.

För mer information, använd följande länk:
https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signaturee3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3.10 Medvetenhet om säkerheten i ”den uppkopplade världen”
Vi lever i en tid där allt är anslutet. Allt från kaffemaskinen, rummets lampor och vår dator. Tack vare
dessa uppkopplingar finns det i många fall en nästan sömlös anslutning mellan alla våra enheter och
omgivningar. Med våra smartphones kan vi slå på TV:n, göra kaffe och hissa upp gardinerna innan vi ens
kliver ur sängen.
Vi har aldrig tidigare varit så välinformerade och uppkopplade med resten av världen. Nyheter når nästan
omedelbart från ett hörn av världen till ett annat och vi kan enkelt kommunicera med människor över
hela världen.
De tekniska möjligheterna som erbjuds kan dock användas mot oss av människor med illvilliga avsikter.
För att hantera hoten som finns på nätet, är kunskap och nödvändiga verktyg det mest effektiva.
Dessa verktyg är inte bara brandväggar och antivirusprogram eller andra system, utan också vårt eget
kritiska tänkande!

GDPR
Den allmän dataskyddsförordning (The General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ger
invånarna i Europeiska Unionen mer kontroll över sina personuppgifter och syftar till att klargöra regler
och ansvar kring onlinetjänster för EU-medborgare. GDPR syftar också till att förenkla regelverket för
företag så att både medborgare och företag i Europeiska unionen fullt ut kan dra nytta av den digitala
ekonomin.

Den nya lagstiftningen utökar vad företag måste ta hänsyn till i fråga om personuppgifter, och det krävs
att de har god kontroll över uppgifter som de har lagrat om EU-medborgare. Om någon inom EU vill att
ett företag ska radera uppgifter de sparat om personen i fråga, skicka kopior på uppgifterna eller
korrigera ett fel i uppgifterna, måste företagen uppfylla kraven.
För mer information, använd följande länk:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-andorganisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
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