
APPS 
 

BARA ETT SPEL? 
Installera bara appar från 
officiella app-butiker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innan du laddar ner en app bör du göra 
efterforskningar om både appen och 
dess utgivare. Var försiktig med länkar 
som du får i e-postmeddelanden och 
SMS som kan lura dig att installera 
appar från tredjeparter eller okända 
källor. 

 
 

KONTROLLERA ANDRA 
ANVÄNDARES RECENSIONER 
OCH BETYG 

 
 

Okänd butik 
 

Sketchy application 
by TrustMe :-) Developers 

 
Du kommer att tjäna 20 000 
EUR på två timmar med 
denna otroliga app. Ladda 
ner den nu! 

 
 

RECENSIONER (9,458) 
 
 

Användare 1 
Malware 

 

 
LÄS APPENS 
BEHÖRIGHETER 
Kontrollera vilka typer av data 
som appen kan komma åt och 
om den kan dela din information 
med utomstående parter. 
Vill du verkligen dela ut alla 
dessa behörigheter? Om inte, 
ladda inte ner den. 

 

 
Den här appen kan 
komma åt: 

Dina kontakter 
Dina telefonsamtal 
Dina meddelanden 
Din mikrofon 
Din kamera 
Din plats 
Din lagring 

Användare 2 
Malware 100% 

Användare 3 
Undvik 

Användare 4 
Ladda inte ner 

 
 

APPBEHÖRIGHETER 

 
 
 
 
 
 

INSTALLERA EN MOBIL 
SÄKERHETSAPP 
Den undersöker alla appar på din enhet och alla nya 
som du installerar efter hand och varnar dig om 
skadlig programvara hittas. 
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MOBIL 
BANKMALWARE 

 
 

MALWARE KAN 
KOSTA PENGAR 
FÖR DIG 
Mobil bankmalware är designad för 
att stjäla den ekonomiska information 
som finns lagrad på din enhet. 

 
 

HUR SPRIDS DEN? 
 
 
 

Genom besök på 
skadliga webbplatser 

 
 

Vid nedladdning av 
skadliga appar 

 
 
 
 

Genom phishing 

 

VILKA ÄR RISKERNA? 
 

Att din personliga 
autentiseringsinforma- 
tion fångas upp 

 
 

Ej auktoriserade 
uttag 

 
 
 
 
 
 

VAD KAN MAN GÖRA? 
 

Ladda ner din banks officiella 
mobilapp och se till att du går till 
den riktiga banksidan varje gång. 

 
 

Undvik att låta dig loggas in 
automatiskt på din 
online-banksida eller -app. 

 
Dela och avslöja inte ditt 
bankkortnummer eller lösenord 
till någon. 

 
Om det finns ska du installera en 
mobil säkerhetsapp som varnar 
dig för misstänkt aktivitet. 

Om du förlorar din mobiltelefon 
eller byter telefonnummer ska 
du kontakta din bank så att de 
kan uppdatera din information. 

 
Dela inte någon information om 
ditt konto via SMS eller e-post. 

 
Använd alltid ett säkert 
Wi-Fi-nätverk när du kopplar upp 
dig mot din banks mobila sida 
eller app. Gör aldrig detta från 
ett öppet Wi-Fi-nätverk! 

 
Kontrollera dina kontoutdrag 
ofta. 
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MOBIL 
RANSOMWARE 

 
 
 
 
 
 

SÄG ADJÖ 
TILL DINA 
PERSONLIGA 
FILER 
Ransomware håller din mobila 
enhet och dina data gisslan mot ett 
pris. Denna typ av malware låser din 
enhets skärm eller förhindrar dig att 
komma åt en del av dina filer och 
funktioner. 

 
 
 
 
 
 

HUR SPRIDS DEN? VILKA ÄR RISKERNA? 
 
 
 

Genom besök på 
komprometterade webbplatser. Du kan behöva 

fabriksåterställa din 
enhet och då 

Vid nedladdning av 
fejkversioner av 
legitima appar. 

 

Genom att du klickar på 
länkar och bilagor som 
finns inbäddade i 
phishing-mejl. 

förlorar du alla dina 
data. 
En angripare kan få 
fullständig kontroll 
över din enhet och 
kan dela dina data 
med tredjeparter. 

 

VAD KAN MAN GÖRA? 

Säkerhetskopiera din data ofta och 
håll dina appar och ditt 
operativsystem uppdaterade. 

Var försiktig med 
e-postmeddelanden och 
webbplatser som ser misstänkta ut 
eller låter för bra för att de ska vara 
sanna. 

Undvik att handla på tredjeparters 
appbutiker. Bevilja inte administratörsrättigheter 

för din enhet till någon. 

Om det finns kan du installera en 
mobil säkerhetsapp som varnar dig 
om din enhet har komprometterats. 

Betala inte någon lösensumma till 
dem. Du finansierar brottslingar och 
uppmuntrar dem att fortsätta med 
sina olagliga verksamheter. 

#MobileMalware 



ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

SKICKA

TA EN 
EXTRA TITT 
INNAN DU 
KLICKAR. 
Du kan förlora dina pengar, din 
personliga information och till 
och med lagrade data om 
enheten slutar fungera.   
Don’t get hooked!

WEBBASERADE HOT

HUR KAN DET HÄNDA? VARFÖR ÄR DET SÅ EFFEKTIVT?

P������-A������: De lurar 
användare att avslöja sin 
personliga information genom att 
utge sig för att vara en tillförlitlig 
enhet. De sprids genom 
e-postmeddelanden, SMS och 
sociala mediaplattformar.

����������: Din mobila enhet kan 
bli infekterad genom att du helt 
enkelt besöker en osäker 
webbplats.

��������������: Skadliga länkar 
och bilagor kan vara direkt 
inbäddade i ett e-postmeddelande.

Var misstänksam om du får ett SMS 
eller ett telefonsamtal från ett 
företag som ber dig om personlig 
information. Du kan verifiera att 
meddelandet/samtalet är legitimt 
genom att ringa företaget direkt på 
deras officiella nummer.

När du surfar på nätet på din mobila 
enhet bör din anslutning vara 
säkrad genom HTTPS. Du kan alltid 
kontrollera den i början av URL:en.

Den mindre skärmstorleken är en 
generell begränsning. Mobila 
webbläsare visar URL:er på 
begränsad skärmyta, detta gör det 
svårt att se om domänen är legitim.

Obetingad användartillit är den 
personliga naturen för en mobil 
enhet.

Mobila enheter är �������� 
����������� mot internet.

VAD KAN MAN GÖRA?

85%

http://malicioussite.com

DIN BANK

Klicka aldrig på en länk/bilaga i 
ett oönskat e-postmeddelande 
eller SMS. Radera det 
omedelbart.

Var försiktig om du hamnar på en 
sida som innehåller dålig 
grammatik, felstavningar eller en 
låg skärmupplösning.

Om det finns ska du installera en 
mobil säkerhetsapp som varnar 
dig för misstänkt aktivitet.
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MOBIL MALWARE
TIPS OCH RÅD TILL FÖRETAG

 Arbete på mobila enheter gör gränserna mellan företags- och personlig 
användning luddiga Företag kan drabbas hårt av ett angrepp som initialt 
riktades mot en individs mobila enhet. En mobil enhet är en dator och ska 
skyddas som en sådan.

Informera er personal 
om mobila risker 

 Anställda som använder sina egna mobila enheter för att komma åt 
företagsdata och -system (även om det bara är e-post, kalender eller 
kontaktdatabaser) ska följa företagets policys. Välj noggrant ut vilken teknik 
som ska användas för att hantera och säkra mobila enheter och uppmuntra 
er personal att vara försiktiga.

Implementera en policy för användning 
av egna enheter (BYOD) i hela företaget

 Om en enhet inte efterlever säkerhetspolicys ska ni inte låta den anslutas 
till företagets nätverk och få tillgång till företagsdata. Företagen ska 
distribuera sina egna lösningar för Mobile Device Management (MDM) 
eller Enterprise Mobility Management (EMM).

 För att komplettera detta är det avgörande att installera en lösning för 
Mobile Threat Defence (försvar mot mobila hot). Detta ger ökad synlighet 
och kontextuell medvetenhet om hotnivåer för appar, nätverk och 
operativsystem.

Inkludera mobila säkerhetspolicys som en 
del av ert övergripande säkerhetsramverk.

 I allmänhet är inte publika Wi-Fi-nätverk säkra. Om en anställd öppnar 
företagsdata med hjälp av en kostnadsfri Wi-Fi-uppkoppling på en flygplats 
eller ett café kan dessa exponeras för illvilliga användare. Vi rekommenderar att 
företag utvecklar effektiva användningspolicys i detta avseende.

Var försiktig med att använda publika 
Wi-Fi-nätverk för att komma åt företagsdata
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Uppmuntra era anställda att installera en 
mobil säkerhetsapp 

 Alla operativsystem löper risk att infekteras. Om det finns tillgängligt bör 
de använda en mobil säkerhetslösning som detekterar och förhindrar 
malware, spyware och skadliga appar, tillsammans med andra sekretess- 
och antistöldfunktioner.

 Mobilanvändare vill ofta komma åt viktiga dokument, men inte bara från 
PC:n på jobbet utan även från deras privata telefoner eller surfplattor 
utanför kontoret. Företag bör överväga att bygga upp en säker 
molnbaserad lagring och filsynkroniseringstjänster för att tillfredsställa 
sådana behov på ett säkert sätt.

Överväg 
molnlagringsalternativ

 Jailbreaking är processen som tar bort säkerhetsbegränsningarna som 
lagts dit av operativsystemets tillverkare och ger dig fullständig tillgång till 
operativsystemet och funktionerna. Jailbreaking av din egen enhet kan 
avsevärt försvaga dess säkerhet och öppna säkerhetsluckor som inte varit 
uppenbara tidigare. Enheter med rotåtkomst ska inte vara tillåtna i 
företagsmiljön.

Förhindra 
jailbreaking

Håll operativsystem och appar 
uppdaterade

 Ge era anställda rådet att ladda ner programvaruuppdateringar till deras 
mobila enheters operativsystem så snart de anmodas göra detta. Särskilt 
när det gäller Android, gör efterforskningar gällande mobiloperatörer och 
telefontillverkare så att ni känner till deras uppdateringspolicy. Om ni har 
de senaste uppdateringarna så får ni inte bara säkrare enheter utan även 
enheter med högre prestanda.

 Företag ska bara tillåta installation av appar från officiella källor när det 
gäller de mobila enheter som ansluter till företagsnätverket. Som ett 
alternativ kan ni överväga att bygga upp en företagsbutik där slutanvändarna 
kan få tillgång till, ladda ner och installera företagsgodkända appar. 
Konsultera er säkerhetsleverantör för råd om detta, eller bygg upp den själva 
internt.

Installera endast appar från 
betrodda källor



MOBIL MALWARE
TIPS OCH RÅD OM HUR DU KAN 

SKYDDA DIG

 Spara aldrig användarnamn och lösenord i din mobila webbläsare 
eller i appar — Om du tappar bort eller får din telefon eller surfplatta 
stulen kan vem som helst logga in på dina konton. När transaktionen är 
slutförd ska du logga ut från sidan istället för att bara stänga 
webbläsaren.

 Genomför inte bankärenden eller shoppa på publika Wi-Fi-uppkop-
plingar — Sköt bara dina bankärenden och transaktioner från nätverk 
du känner till och litar på.

 Dubbelkolla sidans URL — Säkerställ att webbadressen är korrekt innan 
du loggar in eller skickar känslig information. Överväg att ladda ner din 
banks officiella app för att säkerställa att du alltid är ansluten till den riktiga 
sidan.

Logga ut från webbsidor när du 
har genomfört en betalning

 Lita inte på länkar i oönskade e-postmeddelanden eller 
textmeddelanden (SMS och MMS) — Radera dem så fort du får dem.

 Dubbelkolla förkortade URL:er och QR-koder — de kan leda till 
skadliga webbplatser eller ladda ner malware direkt till din enhet.  
Innan du skannar en QR-kod bör du välja en QR-läsare som 
förhandsgranskar den inbäddade webbadressen och använda mobil 
säkerhetsprogramvara som varnar för riskabla länkar.

Klicka inte på länkar eller bilagor i 
oönskade e-postmeddelanden eller SMS

 Handla i officiella appbutiker — Innan du laddar ner en app bör du 
göra efterforskningar om både appen och dess utgivare. Var försiktig 
med länkar som du får i e-postmeddelanden och SMS som kan lura 
dig att installera appar från tredjeparter eller okända källor.

 Kontrollera andra användares recensioner och betyg om sådana 
finns tillgängliga.

 Läs appens behörigheter — Kontrollera vilka typer av data som 
appen kan komma åt och om den kan dela din information med 
utomstående parter. Om du är misstänksam eller obekväm med 
villkoren ska du inte ladda ner appen.

Installera endast appar 
från betrodda källor

Håll operativsystemet och 
dina appar uppdaterade

 Ladda ner programvaruuppdateringar till din mobila enhets 
operativsystem så snart du anmodas göra detta — Om du har den 
senaste uppdateringen säkerställer du inte bara att enheten är säkrare, 
dess prestanda är också högre.
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 Svara aldrig med personlig information på SMS eller 
e-postmeddelanden som uppger att de är från din bank eller något 
annat legitimt företag. Kontakta istället företaget direkt för att bekräfta 
deras begäran.

 Gå regelbundet igenom dina mobila kontoutdrag för att 
kontrollera om det finns några misstänkta avgifter — Om du 
identifierar utgifter som du inte känner igen ska du kontakta din 
tjänstleverantör omedelbart.

Undvik att lämna ut 
personlig information

Säkerhetskopiera 
dina data

 Många smartphones och surfplattor har förmågan att 
säkerhetskopiera data trådlöst — Konsultera alternativen beroende på 
din enhets operativsystem. Genom att skapa en säkerhetskopia av din 
smartphone eller surfplatta kan du lätt återställa dina personliga data om 
enheten blir borttappad, stulen eller skadad.

 Stäng av Wi-Fi om du inte använder det — Cyberbrottslingar kan komma åt din 
information om anslutningen inte är säker. Om det är möjligt ska du hellre använda 
en 3G- eller 4G-dataanslutning istället för hotspots. Du kan också välja att använda 
en tjänst med virtuellt privat nätverk (VPN) för att hålla dina data krypterade när du 
är i rörelse.

 Tillåt inte appar att använda dina platstjänster om de inte behöver det — Denna 
information kan delas eller läckas och användas till push-reklam baserad på var du 
befinner dig.

 Stäng av Bluetooth när du inte behöver det — Se till att det är helt avstängt och 
inte bara i osynligt läge. Standardinställningarna är ofta förinställda för att tillåta andra 
att ansluta till din enhet utan din vetskap. Illvilliga användare kan potentiellt kopiera 
dina filer, komma åt enheter som är sammankopplade eller till och med få fjärråtkomst 
till din telefon så att de kan ringa och skicka SMS, vilket leder till dyra räkningar.

Stäng av Wi-Fi, platstjänster och 
Bluetooth när du inte använder dem

 Jailbreaking är processen som tar bort säkerhetsbegränsningarna 
som lagts dit av operativsystemets tillverkare och ger dig fullständig 
tillgång till operativsystemet och funktionerna. — Jailbreaking av din 
egen enhet kan avsevärt försvaga dess säkerhet och öppna 
säkerhetsluckor som inte varit uppenbara tidigare.

Kör inte jailbreak 
på din enhet

 Alla operativsystem löper risk att infekteras. Om det finns tillgängligt 
bör du använda en mobil säkerhetslösning som detekterar och 
förhindrar malware, spyware och skadliga appar, tillsammans med 
andra sekretess- och antistöldfunktioner.

Installera en mobil 
säkerhetsapp 
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