
Skydd mot virus och andra hot 
 

I dagens läge kan ingen känna sig säker på att inte få skadliga program till sin 

dator, surfplatta eller mobiltelefon. De vanligaste källorna till skadliga program 

är webbplatser och e-post meddelanden.  Vanligen när man besöker ”kända” 

webbplatser är man trygg. Ett undantag är när man söker på Google efter 

något speciellt. Ofta har de som gör virus eller annan skadlig programvara 

skrivit in dold text på sin webbplats som gör att man får träffar på deras sida 

vid olika sökningar. När man sedan bland sökresultaten väljer det resultat som 

är ”fejkat” kommer man till en sida som kan innehålla skadlig kod.  Ett vanligt 

sätt är att du uppmanas att klicka på någon länk på rutan. Var väldigt försiktig 

med detta. I vissa fall räcker det med att bara besöka sidan för att få skadlig 

kod. 

E-post meddelande från okända (skräppost) kan också innehålla länkar som 

man uppmanas att klicka på. Om du får e-post som ser ut att komma från 

någon känd (person eller organisation) kontrollera att avsändarens e-post 

adress överensstämmer med den du känner igen.  

Trots att du är försiktig är det skäl att ha ett program för virusskydd. I Windows 

10 finns programmet Windows defender. Programmet ger ett grundskydd. 

Trots det kan det vara bra att ha ett annat program som komplement. Det finns 

ett stort antal program både program som kostar och gratisprogram. De flesta 

gratisprogram har också en version som kostar, som alltid innehåller mera 

komplett skydd. Det mest kända programmet som används hos oss kommer 

från F-Secure och många nätoperatörer erbjuder det som en tjänst. Andra 

allmänna program är McAfee, Norton, Avg och Avast. Av dessa har Avg och 

Avast gratisversioner.  

Länkar 

F-Secure 

McAfee 

Norton 

Avg 

Avast 

Alla dessa har också versioner för Android. 

https://www.f-secure.com/sv_SE/web/home_se/home
http://se.mcafeestore.com/?cmpid=ppc-google-741-857-8718&utm_term=%2Bmcafee&adid=169657710883&addisttype=g&gclid=EAIaIQobChMInMvPxfms1wIVBUMZCh25sQbOEAAYASAAEgLHm_D_BwE
http://se.mcafeestore.com/?cmpid=ppc-google-741-857-8718&utm_term=%2Bmcafee&adid=169657710883&addisttype=g&gclid=EAIaIQobChMInMvPxfms1wIVBUMZCh25sQbOEAAYASAAEgLHm_D_BwE
https://www.avg.com/en-us/download
https://www.avast.com/sv-se/index

