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Låt dig inte luras!
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Eva	Blommegård
och

Sidsel	Nybö



Vårt mål med eftermiddagen
• Göra dig medveten om vad som kan 

hända
• Presentera några elementära saker som 

skall göra dig till en tryggare 
data/telefon/platta användare.

• Hur skaffa säker information
• Att du efteråt går från ord till handling



Vad kan hända?
• Bli av med pengar
• Kapar din identitet
• Någon agerar i mitt namn, t ex köper 

saker
• Att datorn, plattan får virus, trojaner etc
• Använder min information till något …
• Får tillgång till mina personliga uppgifter
• ??



Vad säger banken?
Nordea:
Varning för falska samtal
Just nu måste vi varna alla våra 
kunder om bedragare som genom att 
ringa och påstå sig vara från banken 
vill lura dig på pengar. 
Lägg på och kontrollring till oss om du 
misstänker att du blivit utsatt.



Nordea

https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/login?va
nity=www.nordea.se%2Flogin_internetbanken_privat

Swedbank
https://online.swedbank.se

https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/login?vanity=www.nordea.se%2Flogin_internetbanken_privat
https://online.swedbank.se/app/privat/login


Telefon från t ex ”banken”
• Har ökat sedan sommaren 2017
• Ofta riktar man sig in på män födda på 

1930-talet i förmögna områden.
• Telefonnummeret som syns på skärmen 

kan vara ”spoofat”. Det innebär att numret 
man ringer från ser ut till att komma från 
Din bank t ex, men är från någon annan!

• Om du uppger ditt lösenord, anses du vara 
”vårdslös” med ditt bankID och kan få stå 
för förlusten själv!



Bank-id
https://www.bankid.com

https://www.bankid.com/


Lösenord
• 123456 
• Password 
• 12345678 
• qwerty 
• 12345 
• 123456789 
• letmein 
• 1234567 
• football 
• iloveyou 
• admin 
• welcome 
• monkey 
• login 
• abc123 
• starwars 
• 123123 
• dragon 
• passw0rd 
• maste 
• hello 
• freedom 
• whatever 
• qazwsx 
• trustno1 

• 1 - 123456 (-)  
2 - password (-)  
3 - 12345678 (upp en placering från 
förra året)  
4 - qwerty (upp 1 placering)  
5 - 12345 (ner två placeringar)  
6 - 123456789 (-)  
7 - football (upp 3 placeringar)  
8 - 1234 (ner 1 placering)  
9 - 1234567 (upp 2 placeringar)  
10 - baseball (ner 2 placeringar)  
11 - welcome (ny)  
12 - 1234567890 (ny)  
13 - abc123 (upp 1 placering)  
14 - 111111 (upp 1 placering)  
15 - 1qaz2wsx (ny)  
16 - dragon (ner 7 placeringar)  
17 - master (upp 2 placeringar)  
18 - monkey (ner 6 placeringar)  
19 - letmein (ner 6 placeringar)  
20 - login (ny)  
21 - princess (ny)  
22 - qwertyuiop (ny)  
23 - solo (ny)  
24 - passw0rd (ny)  
25 - starwars (ny) 

 



Skapa lösenord  

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-
it/losenord/

https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/faktabl
ad/sakrare-hemma/kampanj-
idkapning/faktablad_password_v1.pdf

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/losenord/
https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/faktablad/sakrare-hemma/kampanj-idkapning/faktablad_password_v1.pdf


Mitt kreditkort under ”korttjänster”
”Öppna och stäng”

Dina inställningar
Tryggare handel på nätet (rekommenderad inställning)

Ditt kort är alltid öppet för köp på webbplatser med 
Mastercard SecureCode och för prenumerationer som 
till exempel Spotify, Netflix etc. Andra köp kan komma 
att nekas. Läs mer

Alla köp på nätet under en timme Ditt kort är öppet för 
alla nätköp under en timme, därefter återgår kortet till 
tidigare vald inställning.

Alla köp på nätet tills vidare Ditt kort är öppet för alla 
nätköp tills du själv byter inställning.



Mitt kreditkort forts.

Dina inställningar
Endast köp i butik Ditt kort är endast öppet för köp i 

fysiska butiker och är stängt för alla typer av köp på 
nätet inklusive prenumerationer som till exempel 
Spotify, Netflix etc.



Skatteverket
Din folkbokföringsadress

E-tjänst. ” Spärra obehörig adressändring”
En tjänsten där du väljer du att Skatteverket 
bara ska godkänna adressändringar som görs 
med e-legitimation.

https://www.skatteverket.se/

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html


Svensk Adressändring
Gratis tjänst   (PostNord o Bing)

Adresslåset
”Genom att låsa din adress hos oss
kan du enkelt och kostnadsfritt skydda dig
mot att någon obehörig adressändrar, lagrar 
eller eftersänder din post. 
Är din adress låst kan beställning enbart
bekräftas med ditt BankID.”



Spärra personuppgifter?
Eniro: Kontakta oss. Vanliga frågor. Jag vill ta bort 
telefonnummer, adress, epostadress m.m.
Ändra dina uppgifter hos din operatör. Din operatör 
skickar därefter dina ändringar till Eniro.

Ratsit: Kan inte välja om man vill vara med eller ej om 
man inte har skyddad identitet eller sekretessmarkering.

Birthday.se eller Upplysning.se Informationen som 
visas är offentlig och kommer från olika myndigheters 
offentliga register. Bara skyddad identitet döljs.



Hänglås 



Checklista för källkritik

1. Rannsaka dig själv

2. Ta reda på avsändaren

3. Fundera över avsändarens bakomliggande 
syften

4. Dubbelkolla fakta

5. Vem gagnas?

6. Relevans? Hur gammal är informationen?

7. Var skeptisk till enkla lösningar

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-avgor-du-om-det-ar-en-fejknyhet

1. Rannsaka dig själv

2. Ta reda på avsändaren

3. Fundera över avsändarens bakomliggande 
syften

4. Dubbelkolla fakta

5. Vem gagnas?

6. Relevans? Hur gammal är informationen?

7. Var skeptisk till enkla lösningar

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-avgor-du-om-det-ar-en-fejknyhet



Exempel på Skräppost i Gmail

.



Facebook
Vad vill du att andra ska veta om dig?
Facebooks inställningar till ”kontoinställningar”

• Under fliken ”appar” – där kan du se en lista över alla 
externa applikationer som har tillgång till dina 
Facebook-data.  

Du kan välja
- ta bort appen
- ta bort att dela med dig av viss information eller ta 

bort möjligheten för appar att    göra inlägg på din 
Facebook-vägg.



Facebook

Se och ändra dina annons-inställningar
-

Välj ”annonser”



En varning från ”PC för alla”

Youtube-länkar från kontakter på Messenger
Några som klickat på länken har hamnat på en 

falsk Youtube-sida och lockats installera en skadlig 
Flashspelare eller ett insticksprogram som fyllt 
datorn eller webbläsaren med skräpinnehåll. 

Vad gör du om du får en länk på Messenger?



Var hittar jag information?

• Internetstiftelsen i Sverige iis.se
• Swedbank:   ”Säkerhet”
• Nordea länk ”Säkerhet och 

bedrägeri.”
• PC-för alla – gratis. Säkerhet
• DinSakerhet.se (MSB-Myndighet 

för samhällsskydd och beredskap)
https://www.dinsakerhet.se

https://www.iis.se/fakta/it-sakerhet-for-privatpersoner/
https://www.swedbank.se/
https://www.nordea.se/
https://pcforalla.idg.se/
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/vad-ar-informationssakerhet/


Säkerhetskopiering
• Spara alltid värdefull information på minst två olika 

ställen.
• Hitta den lösning för säkerhetskopiering som 

passar dig. Du kanske vill göra säkerhetskopior på 
en extern hårddisk, lagra via en webbplats eller 
skriva ut.

• Information som är oersättlig bör du spara på två 
ställen som inte påverkas av samma riskscenario 
till exempel en brand eller översvämning.

• Information på mobila enheter bör du vara extra 
noga med att säkerhetskopiera då risken att tappa 
bort en mobil enhet är större än en stationär dator.



Glöm inte!

Uppdatera! Uppdatera! 

Uppdatera!
På datorn: 
Inställningar Sök ”uppdatering”
På mobilen:
Inställningar ”Om enheten”



Från PC för alla - Råd från MIT

10 råd för säkrare dator
1. Uppdatera regelbundet
2. Använd säkerhetsprogram
3. Bättre lösenord
4. Säkerhetskopiera
5. Lås datorn
6. Var försiktig när du öppnar e-post och surfar
7. Säkre uppkopplingar
8. Skydda känslig information 
9. Använd datorns brandvägg
10. Läs på om säkerhet



Från Per Gynt av Henrik Ibsen

”Ja, tenke det, ønske det, 
ville det med; -

Men gjøre det!
Nei, det skjønner jeg ikke!»



Vi önskar att du ska 

Ha kul med din dator! 


